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MORE NATURE. MORE SCIENCE.
FOR YOUR HEALTH AND BEAUTY.
MORE QUALITY FOR YOUR LIFE.



Εδώ και 35 χρόνια, ακολουθούμε ένα όραμα: να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους να νιώθουν 
υγιείς, δραστήριοι και επιτυχημένοι, όποια κι αν είναι η ηλικία τους. Εργαζόμαστε σκληρά για να φτάσουμε όσο πιο 
κοντά γίνεται στην υλοποίηση αυτού του στόχου. Για τον λόγο αυτό, αναπτύσσουμε πρωτοποριακές λύσεις υγείας 
και ομορφιάς, ενώ προσπαθούμε να ενισχύσουμε την προσωπική και επαγγελματική σας επιτυχία.

Ο στόχος μας: „More quality for your life“, καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Χάρη σε μοναδικές λύσεις προϊόντων, 
οι οποίες παρέχουν τη δική μας συμβολή στις στην συνεχώς αυξανόμενη στροφή των ανθρώπων προς έναν 
υγιεινό τρόπο ζωής, ακολουθούμε πλήρως την τάση της αγοράς εδώ και 35 χρόνια! Σ‘ αυτό παίζει κύριο ρόλο ένα 
ξεχωριστό φυτό, η Aloe Vera, με τις ασυνήθιστα πολύπλευρες ιδιότητές της. Η πραγματικά πολυδιάστατη Aloe Vera 
δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι, καθώς είναι ιδιαίτερα σημαντική για την υγεία αλλά και για την περιποίησή 
μας.

Στην LR, θεωρούμε ότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Για τον λόγο αυτό, επενδύουμε στην εξαιρετική 
ποιότητα και μπορούμε να πούμε με υπερηφάνεια ότι τα τελευταία χρόνια λειτουργούμε την πιο σύγχρονη μονάδα 
παραγωγής Aloe Vera προϊόντων στην Ευρώπη, στην έδρα της εταιρείας μας στο Ahlen. Η φράση „Made in 
Germany“ δεν είναι για εμάς ένα διαφημιστικό σύνθημα, αλλά μια υπόσχεση ποιότητας σε όλους τους πελάτες μας!

Εδώ και 35 χρόνια, προσφέρουμε σε όλους τους συνεργάτες μας την ευκαιρία να διαμορφώσουν τη ζωή τους με 
επιτυχία, είτε επιλέγουν την LR για κύρια είτε για δευτερεύουσα απασχόληση. Προσφέρουμε σε όλους τη μοναδική 
ευκαιρία να επιλέξουν μόνοι τους τις ώρες εργασίας τους και να γίνουν μέρος μιας διεθνώς επιτυχημένης ομάδας. 
Αυτό είναι το κοινωνικό μας έργο, ένας τρόπος εργασίας που είναι φιλικός προς την οικογένεια.

Για να πραγματοποιήσουμε το όραμα αυτό, όλοι οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες της LR εργάζονται σκληρά με 
μεγάλη αφοσίωση. Σας δίνω τον λόγο μου γι‘ αυτό.

Με εκτίμηση,

Andreas Friesch

CEO | Εκπρόσωπος της Διοίκησης

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ,



Για την προστασία του περιβάλλοντος, 
ξεκινάμε σταδιακά τη χρήση αναδιπλούμενων 
χαρτοκιβωτίων απο υλικά πιστοποιημένα από τον 
FSC®. Ο FSC® είναι ένας κοινωφελής οργανισμός 
που ασχολείται παγκοσμίως με την προώθηση της 
αειφόρου διαχείρισης των δασών .

ALOE VERA
DRINKING GELS

Με τη λειτουργία της σύγχρονης 
μονάδας παραγωγής προϊόντων 
Aloe Vera, ισχυροποιούμε 
τη θέση μας όσον αφορά 
την τήρηση των γερμανικών 
προδιαγραφών ποιότητας, με 
σύνθημα το „Made in Ahlen“, 
ενώ οι μηχανικές εγκαταστάσεις 
προηγμένης τεχνολογίας θέτουν 
νέα πανευρωπαϊκά πρότυπα 
καινοτομίας.

ΕΙΔΙΚΟΎΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

No.1

Τα υψηλά μας πρότυπα ποιότητας περνούν 
από αυστηρούς ελέγχους και φέρουν την 
πιστοποίηση ανεξάρτητων καταξιωμένων 
Ινστιτούτων. Το SGS INSTITUT FRESENIUS 
πιστοποιεί την σταθερά υψηλή ποιότητα των 
Aloe Vera Drinking Gels.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΣΤΗ

Η εξαιρετική ποιότητα των 
προϊόντων μας δεν οφείλεται 
στην τύχη, αλλά επιτυγχάνεται 
μέσω της μακρόχρονης 
εμπειρίας και της τεχνογνωσίας 
των εξειδικευμένων υπαλλήλων 
της εταιρείας!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΟ Dr. Werner 
Voss, ιδρυτής 
και διευθυντής 
του Ινστιτούτου 
Dermatest GmbH, 
επιβεβαιώνει: „Η 
γκάμα προϊόντων 

ομορφιάς της LR προσφέρει την 
κατάλληλη καθημερινή περιποίηση 
ανάλογα με τις ανάγκες κάθε τύπου 
επιδερμίδας, με δραστικά συστατικά 
υψηλότατης ποιότητας, σε συνδυασμό 
με τις σύγχρονες συνθέσεις συστατικών.“

„Σε συνδυασμό με 
τα εξαιρετικά της 
προϊόντα, τα οποία 
είναι σχεδιασμένα 
ειδικά για κάθε 
ανάγκη, η LR σας 
υποστηρίζει με τις 
επιστημονικά βασισμένες συμβουλές 
των ειδικών πάνω σε θέματα διατροφής, 
σωματικής άσκησης και τρόπου ζωής“, 
Dr. Sven Werchan, Ανεξάρτητος 
Διατροφολόγος

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΕΥΘΥΝΗ

Δεν διεξάγουμε πειράματα 
σε ζώα  
για την ανάπτυξη των 
προϊόντων υγείας και 
ομορφιάς.

Ύποστηρίζουμε  
τα μη προνομιούχα παιδιά  
με τη δράση του 
LR Global Kids Fund.

Αναλαμβάνουμε ευρύτατη κοινωνική ευθύνη.

„Η υγεία μας είναι 
το πολυτιμότερο 
αγαθό. Ο υγιεινός 
τρόπος ζωής 
είναι ιδιαίτερα 
ευεργετικός για 
τον οργανισμό 
μας και μας βοηθά να παραμένουμε 
υγιείς και δραστήριοι. Εδώ και χιλιάδες 
χρόνια, οι άνθρωποι βασίζονται στη 
δύναμη της φύσης, πιο συγκεκριμένα 
στις ευεργετικές ιδιότητες φυτών όπως 
η Aloe Vera, η βασίλισσα των φυτών“, 
Καθηγητής Dr. Dietrich Grönemeyer, 
ανεξάρτητος ιατρός.



Το σύνθημα „Made in Germany“ 
συμβολίζει παγκοσμίως τις 
υψηλότερες προδιαγραφές 
ποιότητας. Αξίωσή μας είναι να 
επιβεβαιώνουμε κάθε μέρα την 
τήρηση των συγκεκριμένων 
προτύπων ποιότητας για όλα μας τα 
προϊόντα, στην οποία μπορείτε να 
βασιστείτε! Για να σας προσφέρουμε 
απόλυτη διαφάνεια, έχουμε 
επισημάνει στον συγκεκριμένο 
κατάλογο όλα τα LR προϊόντα υγείας 
και ομορφιάς, τα οποία παράγονται 
εξ ολοκλήρου στη Γερμανία, με το 
νέο σήμα „Made in Germany“.

ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
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LR ALOE VIA

LR ALOE VIA

Η LR LIFETAKT περιλαμβάνει 
συμπληρώματα διατροφής 
εξαιρετικής ποιότητας, με τα οποία 
δημιουργούμε  εξατομικευμένες 
λύσεις για την ευεξία σας.

ΥΓΕΙΑ &  
ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Η LR ALOE VIA είναι ο δρόμος σας προς 
τη φυσικά όμορφη και περιποιημένη 
επιδερμίδα

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ & 
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ

Λύσεις

Προϊόντα

Ειδική Περιποίηση

Καθαρισμός & περιποίηση προσώπου

Καθαρισμός & περιποίηση σώματος

Στοματική περιποίηση

Περιποίηση μαλλιών

Ανδρική περιποίηση

Βρεφική και παιδική 
περιποίηση

Αντηλιακή 
προστασία
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LR ZEITGARD

LR ZEITGARD

LR ZEITGARD

LR DELUXE

LR COLOURS

LR MICROSILVER L-RECAPIN

LR ZEITGARD για διαχρονικά 
όμορφη επιδερμίδα

ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Αντιβακτηριακή προστασία για 
ιδιαίτερες ανάγκες

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
Το ισχυρό δίδυμο για πλούσια, 
πυκνά μαλλιά

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΜΑΛΛΙΩΝ

Αποκλειστικά αρώματα των Stars, 
μοντέρνα LR lifestyle αρώματα και 
διαχρονικά LR Classics

Γυναικεία Αρώματα

Ανδρικά Αρώματα

ΑΡΩΜΑΤΑ

Πολυτελή προϊόντα μακιγιάζ για 
εντυπωσιακές εμφανίσεις και νεανικές 
τάσεις στο μακιγιάζ

ΜΑΚΙΓΙΑΖ

Cleansing System

Anti-Age System

Care System
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Η ΖΩΗ ΣΑΣ. Ο ΡΥΘΜΟΣ ΣΑΣ. Η ΕΥΕΞΙΑ ΣΑΣ.
Ποια είναι η συνταγή της ευτυχίας; Λέγεται ότι η υγεία είναι ευτυχία. Εάν αισθάνεστε όμορφα με το σώμα σας, έχετε ευεξία και ενέργεια, αυτό 
σημαίνει ποιότητα ζωής.

Σ‘ αυτό σας βοηθά η LR με τη σειρά LR LIFETAKT, η οποία προσφέρει εξαιρετικής ποιότητας συμπληρώματα διατροφής για εξατομικευμένες 
λύσεις υγείας, απόλυτα προσαρμοσμένες στις προσωπικές σας ανάγκες σε κάθε χρονική περίοδο της ζωής σας και στοχεύουν στην 
καθημερινή βελτίωση της ποιότητας ζωής σας.
Πάρτε στα χέρια σας τη διαχείριση της υγείας σας και δώστε ρυθμό στη ζωή σας με την LR LIFETAKT. Τα προϊόντα LR LIFETAKT 
χαρακτηρίζονται από εξαιρετική αποτελεσματικότητα και κορυφαία ποιότητα, η οποία πιστοποιείται από καταξιωμένα ανεξάρτητα 
Ινστιτούτα, όπως το SGS Institut Fresenius, το οποίο ελέγχει την ποιότητα των Aloe Vera Drinking Gels.

Η LR LIFETAKT προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις, οι οποίες εκτός από ισορροπημένη διατροφή, σας παρέχουν υποστήριξη σε θέματα 
σωματικής άσκησης και τρόπου ζωής.  
Στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης, σύγχρονης προσέγγισης, κάθε λύση LR LIFETAKT βασίζεται σε 3 δομικά στοιχεία:

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥΞΕΧΩΡΙΣΤΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΒΑΣΙΚΗ ΛΥΣΗ
Σε κάθε φάση της ζωής σας, 
ο οργανισμός σας έχει 
διαφορετικές ανάγκες. Η LR 
LIFETAKT σας παρέχει τα 
κατάλληλα εφόδια.

Η LR LIFETAKT σας 
προσφέρει συμπληρωματικά 
προϊόντα που 
ανταποκρίνονται στις 
ξεχωριστές σας ανάγκες.

Επιπλέον υποστήριξη, με τις 
συμβουλές του Ειδικού της 
LR στον τομέα της 
Διατροφολογίας.



L R  L I F E TA K T  |

Η ΖΩΗ ΣΑΣ. Ο ΡΥΘΜΟΣ ΣΑΣ. Η ΕΥΕΞΙΑ ΣΑΣ.

Η LR LIFETAKT είναι ο προσωπικός σας Σύμμαχος, ο οποίος σας υποστηρίζει σε κάθε 
χρονική περίοδο της ζωής σας, προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις σύμφωνα με τις 
προσωπικές σας ανάγκες.

Η LR LIFETAKT συνδυάζει τις νεότερες εξελίξεις της επιστήμης και της έρευνας  με τα 
καλύτερα συστατικά της Φύσης.

Η σειρά LR LIFETAKT σας παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλές σε θέματα διατροφής, 
σωματικής άσκησης και τρόπου ζωής.

9 

Τα προϊόντα LR LIFETAKT ακολουθούν τα πρότυπα ποιότητας „Made in Germany“. 
Αυτή είναι η δική μας υπόσχεση ποιότητας, στην οποία μπορείτε να βασιστείτε 100%.



Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΥΣΗ LR LIFETAKT ΓΙΑ ΚΑΘΕ 
ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΑΣ.

Σελίδα 12

Σελίδα 30

Σελίδα 16

Σελίδα 34

·  Aloe Vera Drinking Gel 
Traditional Honey

·  Pro Balance Δισκία

· Night Master

Η ημέρα σας είναι γεμάτη, 
αλλά έχουν τελειώσει τα 
αποθέματα ενέργειας;
Η καθημερινή ενίσχυση για 
την πρόσληψη των 
απαραίτητων θρεπτικών 
στοιχείων.

Θέλετε να κοιμάστε καλά 
και να ξυπνάτε γεμάτοι 
ενέργεια;
Η βραδινή ενίσχυση για 
καλό, αναζωογονητικό 
ύπνο.

·  Aloe Vera 
Drinking Gel 
Immune Plus

·  Colostrum 
Κάψουλες

·  Body Mission 
Σετ 28 Ημερών

Θέλετε να αποκτήσετε 
εύκολα το επιθυμητό 
βάρος;
Η καθημερινή ενίσχυση 
για να αποκτήσετε 
αυτοπεποίθηση και 
ευεξία.

Είστε κατάλληλα 
προετοιμασμένοι για 
όλες τις καιρικές 
συνθήκες;
Η καθημερινή 
ενίσχυση για 
υποστήριξη σε κάθε 
εποχή.



L R  L I F E TA K T  |

Σελίδα 38

Σελίδα 22 Σελίδα 26

Σελίδα 42

·  Aloe Vera Drinking Gel 
Active Freedom

·  Active Freedom  
Κάψουλες

·  5in1 Beauty Elixir

·  Mind Master  
Formula Green 
ή Formula Red

·  Pro Balance 
Δισκία

·  Aloe Vera Drinking Gel 
Intense Sivera

·  Reishi Plus 
Κάψουλες

Προκλήσεις στην 
καθημερινότητα, σε 
συνδυασμό με έντονο 
τρόπο ζωής;
Η ενίσχυση που σας 
χαρίζει δύναμη και 
διαύγεια.

Θέλετε να παραμείνετε 
δραστήριοι στην 
καθημερινότητα;
Η καθημερινή ενίσχυση 
για περισσότερη 
ελευθερία κινήσεων.

Θέλετε να απολαμβάνετε 
νεανική ομορφιά από την 
κορυφή ως τα νύχια;
Η καθημερινή ενίσχυση για 
νεανική ομορφιά.

Κάνετε σχέδια για το 
μέλλον και θέλετε να 
παραμείνετε δραστήριοι;
Η καθημερινή ενίσχυση 
για περισσότερη 
ζωντάνια.
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 
ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1  Η βιταμίνη C που περιέχει το Aloe Vera Drinking Gel Traditional Honey συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας.
2  Το μαγνήσιο που περιέχει το Pro Balance συμβάλλει στην ισορροπία των ηλεκτρολυτών.
3  Η βιταμίνη C που περιέχει το Aloe Vera Drinking Gel Traditional Honey αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου.
4  Η βιταμίνη C που περιέχει το Aloe Vera Drinking Gel Traditional Honey συμβάλλει στον φυσιολογικό σχηματισμό του κολλαγόνου για τη φυσιολογική λειτουργία των οστών, των χόνδρων και του δέρματος.
5  Η βιταμίνη C που περιέχει το Aloe Vera Drinking Gel Traditional Honey συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Είτε αφιερώνετε χρόνο στην οικογένεια, την εργασία, ή το αγαπημένο 
σας άθλημα, η αποδοτικότητά σας εξαρτάται άμεσα από μια 
διατροφή πλούσια σε θρεπτικά στοιχεία. Πολλές φορές μπορεί να μην 
προλαβαίνετε να ενσωματώσετε τη σωστή διατροφή στην 
καθημερινότητά σας, όμως η LR LIFETAKT έχει την κατάλληλη λύση, 
ώστε να διατηρείτε πάντα υψηλή τη λειτουργικότητα του οργανισμού 
σας.1,2

Η ημέρα σας είναι γεμάτη, αλλά έχουν τελειώσει τα 
αποθέματα ενέργειας;
LR LIFETAKT Daily Essentials.
Η καθημερινή ενίσχυση στην πρόσληψη θρεπτικών 
στοιχείων.

Τα Daily Essentials της LR LIFETAKT εφοδιάζουν τον οργανισμό σας με 
συμαντικά θρεπτικά στοιχεία, τα οποία χρειάζεται σε καθημερινή βάση, 
ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν προλαβαίνετε να μαγειρέψετε ή να 
φροντίσετε για μια ισορροπημένη διατροφή.

Η ισορροπημένη διατροφή είναι ιδιαίτερα σημαντική. Γι‘ αυτό πρέπει να δίνετε 
ιδιαίτερη βάση στον εφοδιασμό του οργανισμού σας και της οικογένειάς σας 

με τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία. Με τα LR LIFETAKT Daily Essentials 
είναι πλέον εύκολο να τρέφεστε σωστά, όσο δύσκολη κι αν είναι η 

καθημερινότητά σας.



Ελλάδα: € 127,49 
Κύπρος: € 108,99 

3 x 1000 ml 

360 δισκία / 252 g 

ΒΑΣΙΚΗ ΛΥΣΗ

LR LIFETAKT ΛΥΣΕΙΣ

Daily Essentials
ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΕΤ

Aloe Vera Drinking Gel 
Traditional Honey

Περισσότερες πληροφορίες  
στη σελίδα 50

Pro Balance Δισκία

Περισσότερες πληροφορίες 
στη σελίδα 59

και

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ 
Κωδ. Σετ: 80730
ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕΤ ΜΟΝΟ

Aloe Vera Drinking Gel
Traditional Honey

Pro Balance Δισκία
Το Pro Balance αποκαθιστά την ισορροπία των θρεπτικών στοιχείων στον οργανισμό.2
Ρυθμίζει επίσης την ισορροπία μεταξύ των οξέων και των βάσεων, χάρη σε πολύτιμα ιχνοστοιχεία, ενώ 
υποστηρίζει την επαρκή πρόσληψη βασικών μετάλλων.2

Τα 3 βασικά δομικά στοιχεία για τη γενική υγεία:

1. ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ: Προσφέρει σημαντικά θρεπτικά στοιχεία και βελτιώνει τον μεταβολισμό τους.1, 3

2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Υποστηρίζει την ανανέωση των κυττάρων και τη λειτουργία του ανοσοποιητικού 
συστήματος.4, 5

3. ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ: Βελτιώνει τη λειτουργία του μεταβολισμού της ενέργειας.1

Απολαυστικό, με ευχάριστη, φυσική γεύση μελιού
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80338 | 60 Κάψουλες / 99,3 g   
Ελλάδα: € 43,99 
(€ 44,30 ανά 100 g) 

Κύπρος: € 36,99 
(€ 37,25 ανά 100 g)

80550 | 375 g        
Ελλάδα: € 48,99 (€ 130,64 ανά 1000 g) 

Κύπρος: € 41,99 (€ 111,97 ανά 1000 g)

80630 | 210 g        
Ελλάδα: € 25,49 
(€ 12,14 ανά 100 g)  

Κύπρος: € 23,99 
(€ 11,42 ανά 100 g)

80301 | 150 ml        
Ελλάδα: € 21,99 
(€ 14,66 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 17,99 
(€ 11,99 ανά 100 ml)

1

2

3

ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η καθημερινότητά σας είναι τόσο ποικιλόμορφη, όσο θα έπρεπε να είναι η 
διατροφή σας. Οι ανάγκες και τα γούστα διαφέρουν σε κάθε άνθρωπο. 
Η κατανάλωση πέντε μερίδων φρούτων την ημέρα, ο εμπλουτισμός της 
διατροφής με φρέσκο ψάρι και προϊόντα ολικής άλεσης είναι πολύ ευεργετικές 
προτάσεις, αλλά μπορεί να μην αρέσουν όμως σε όλους. Γι’ αυτό σας παρουσιάζουμε 
τις εξαιρετικές λύσεις της LR LIFETAKT, οι οποίες είναι ιδανικά προσαρμοσμένες στις 
προσωπικές σας ανάγκες.

Το ψάρι, οι ξηροί καρποί και τα 
άλλα τρόφιμα που περιέχουν ω-3 
δεν έχουν συχνή θέση στο μενού 
σας;

Αποτελεί η άσκηση σημαντικό 
μέρος της ζωή σας και 
χρειάζεστε περισσότερη 
πρωτεΐνη;

Δεν είστε λάτρης των προϊόντων 
ολικής άλεσης;

Περισσότερες πληροφορίες για 
κάθε προϊόν LR LIFETAKT από τη 
σελίδα 46.
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Οι Κάψουλες Super Omega έχουν υψηλή 
περιεκτικότητα σε ω-3 λιπαρά οξέα EPA 
και DHA, ενώ συμβάλλουν στη 
διατήρηση της φυσιολογικής 
λειτουργίας της καρδιάς.1

Super Omega Κάψουλες

Το Protein Power σας προμηθεύει με μια 
extra δόση πρωτεϊνών για την 
υποστήριξη της μυϊκής σας μάζας2

Protein Power  
Ρόφημα σε σκόνη με γεύση 
βανίλια

Το Fiber Boost αποτελεί ιδανικό 
συμπλήρωμα της καθημερινής σας 
διατροφής, χάρη στην υψηλή του 
περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες.

Fiber Boost
Ρόφημα σε σκόνη

 Το EPA και το DHA συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς. Γι’ αυτόν το λόγο είναι απαραίτητη η πρόσληψη τουλάχιστον 250 mg EPA και DHA ημερησίως.
Οι πρωτεΐνες συμβάλλουν στη διατήρηση και την αύξηση της μυϊκής μάζας, καθώς και στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των οστών.
Η βιταμίνη D συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των οστών και στη φυσιολογική λειτουργία του μυϊκού συστήματος. Η βιταμίνη Β1 (θειαμίνη) συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας, 
στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος και στη φυσιολογική ψυχολογική λειτουργία.

Χρειάζεστε μια extra δόση 
βιταμινών;

Το Vita Active εφοδιάζει τον οργανισμό 
με 10 σημαντικές βιταμίνες3, με μόνο 
ένα κουταλάκι του γλυκού κάθε μέρα – 
κατάλληλο για μικρούς και μεγάλους.

Vita Active
Κόκκινα Φρούτα



Dr. Sven Werchan
Ειδικός Διατροφολόγος

ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ
Υγιεινός τρόπος ζωής σημαίνει ευεξία σε πολλά διαφορετικά 

επίπεδα. Το σημαντικότερο είναι να αγαπάμε τον εαυτό μας. 

• Μην είστε υπερβολικά αυστηροί με τον εαυτό σας και 
μην ασκείτε συνεχώς κριτική. Θα δείτε πως αυτό θα 

σας κάνει να αισθανθείτε καλύτερα.

• Αφήστε ό,τι δεν είναι σημαντικό ή δεν είναι 
καλό για εσάς. Απαλλαχτείτε από ό,τι δεν 

χρειάζεστε στο σπίτι αλλά και στο email 
σας: διαγραφείτε από newsletters 

που δεν χρειάζεστε και αδειάστε 
το γεμάτο email σας.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Ξεκινήστε με τα μικρά πράγματα που 

μπορείτε να ενσωματώσετε στις 
καθημερινές σας συνήθειες, που έχουν 

ωστόσο μεγάλη σημασία.

• Καθορίστε κάποιες ημέρες για διατροφή με προιόντα 
ολικής άλεσης και δοκιμάστε διάφορες γεύσεις: ρύζι, 

ζυμαρικά και φυσικά ψωμί ολικής άλεσης.

• Καταναλώνετε πολλά πράσινα λαχανικά: το μπρόκολο, η ρόκα, η 
λαχανίδα, το σπανάκι και το κινέζικο λάχανο σας προσφέρουν πολλές 

πολύτιμες βιταμίνες.

“Η καθημερινή πρόσληψη όλων των σημαντικών θρεπτικών στοιχείων, όπως βιταμίνες, 
μέταλλα και ιχνοστοιχεία σε επαρκή ποσότητα, δημιουργεί τη βάση ενός υγιεινού τρόπου 

ζωής. Υπάρχουν βεβαίως και άλλοι σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την 
καθημερινή μας ευεξία. Γι’ αυτό σας προτείνω να ενσωματώσετε στην καθημερινότητά σας 

τις εξής απλές συμβουλές πάνω στη διατροφή, τον τρόπο ζωής και τη σωματική άσκηση.”, 
Dr. Sven Werchan, Διατροφολόγος

ΣΩΜΑΤΙΚΗ 
ΑΣΚΗΣΗ

Το πιο σημαντικό όσον αφορά τη 
σωματική άσκηση είναι να κινούμαστε. 

Ενσωματώστε την οπωσδήποτε στην 
καθημερινότητά σας.

• Τουλάχιστον μια φορά την ημέρα, διαλέξτε τις 
σκάλες αντί για το ασανσέρ ή τις κυλιόμενες σκάλες. 

Οι μύες σας θα σας ευγνωμονούν.

• Συνδυάστε το ωφέλιμο με το επαγγελματικό: κάνετε 
την επόμενη επαγγελματική σας συνάντηση ενώ 

περπατάτε γύρω από το τετράγωνο.

15 LR LIFETAKT ΛΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΩΝ 
ΕΙΔΙΚΩΝ



1  www.saffractiv.com, 13.11.2019
²  Comercial Química Massó, αδημοσίευτη έρευνα, 2014.
3  Η θειαμίνη, η νιασίνη, το μαγνήσιο, οι βιταμίνες Β6 και Β12 συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος. Ο ψευδάργυρος συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία.

ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ

Η χαλάρωση, η ξεκούραση και η αναζωογόνηση μέσω του ύπνου 
είναι απαραίτητες για την καλή λειτουργία του οργανισμού. Ωστόσο, 
πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν προβλήματα ύπνου, όπως μαθητές, 
φοιτητές, γονείς, άτομα που εργάζονται σε βάρδιες ή ταξιδεύουν πολύ 
και υποφέρουν συχνά από jetlag. Οι γρήγοροι ρυθμοί, το στρες, οι 
συχνές διαταραχές του ρυθμού ύπνου, ή ακόμα και κάποια σωματικά 
αίτια, όπως τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης ή η διαταραχή της 
ισορροπίας των ορμονών στον οργανισμό, αποτελούν παράγοντες 
που επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα του ύπνου.

Ο καλός ύπνος προσφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής. Όταν έχουμε 
"χορτάσει" ύπνο, αισθανόμαστε ξεκούραστοι, έχουμε ενέργεια, 
είμαστε σε εγρήγορση, συγκεντρωμένοι και αποδοτικοί. Ο ύπνος 
παίζει κομβικό ρόλο για την υγεία και την ψυχολογία μας, ενισχύει το 
ανοσοποιητικό μας σύστημα, βελτιώνει τη διάθεση και την ομορφιά 
μας. Το LR LIFETAKT Night Master είναι ένα φυσικό προϊόν που σας 
βοηθά να κοιμάστε καλύτερα σε μόνιμη βάση1,2,3, χάρη στην 
εξαιρετικά αποτελεσματική σύνθεση του με φυσικά συστατικά, όπως 

Θέλετε να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε γεμάτοι ενέργεια;
LR LIFETAKT Night Essentials.
Η βραδινή ενίσχυση για καλό, αναζωογονητικό ύπνο.

Aloe Vera, εκχύλισμα σαφράν και λυκίσκο. Το μοναδικό ΤΡΙΠΛΟ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ1,2,3 υποστηρίζει τον φυσικό ρυθμό του ύπνου και σας βοηθά 
να αποκοιμηθείτε γρηγορότερα, να κοιμηθείτε βαθιά και να ξυπνήσετε 
ξεκούραστοι. 

Το LR LIFETAKT Night Master καλύπτει κατά 100% τις ημερήσιες ανάγκες 
του οργανισμού σε 4 σημαντικές βιταμίνες του συμπλέγματος Β, ενώ 
περιέχει 250 mg του σημαντικού αμινοξέος L-τρυπτοφάνη, μαγνήσιο και 
ψευδάργυρο.

Δυσκολεύεστε να αποκοιμηθείτε, ξυπνάτε κατά τη διάρκεια της νύχτας και το 
πρωί αισθάνεστε εξάντληση; Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και το 78% του 

πληθυσμού.
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81110 / 111 g 

Ελλάδα: € 79,99 
(€ 72,06 ανά 100 g) 

Κύπρος: € 67,99 
(€ 61,25 ανά 100 g)

ΒΑΣΙΚΗ ΛΥΣΗ

Το Night Master βελτιώνει τη ποιότητα του ύπνου, για 
καλύτερη ξεκούραση και αναζωογόνηση:1,2,3

Night Essentials ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΕΤ

1. ΑΠΟΚΟΙΜΗΘΕΙΤΕ ΓΡΗΓΟΡΑ:
Σας βοηθά να χαλαρώσετε

2. ΚΟΙΜΗΘΕΙΤΕ ΒΑΘΙΑ
Βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου

3. ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟΙ
Βαθιά αναζωογόνηση κατά τη διάρκεια του ύπνου

30 Sticks ανά 3,7 g

Night Master

Εξοικονομείτε έως 25 % 
Ενημερωθείτε από τον LR συνεργάτη 
σας για τις εξαιρετικές προσφορές στα
προγράμματα Autoship.
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80950 | 500 ml   80900 | 500 ml   

80980 | 35 g   

20603 | 100 ml   

71011 | 50 ml   

Ελλάδα: € 16,99 
(€ 33,98 ανά 1000 ml) 

Κύπρος: € 13,99 
(€ 27,98 ανά 1000 ml)

Ελλάδα: € 32,99 
(€ 94,26 ανά 100 g) 

Κύπρος: € 27,99 
(€ 79,97 ανά 100 g)

Ελλάδα: € 22,99 
(€ 45,98 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 22,49 
(€ 44,98 ανά 100 ml)

Ελλάδα: € 17,89 
Κύπρος: € 16,79 

Περισσότερες πληροφορίες 
για κάθε προϊόν LR LIFETAKT 
από τη σελίδα 46.

1  Η βιταμίνη B12 συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας, στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος και στη μείωση της αίσθησης κόπωσης και εξάντλησης.
2  Η βιταμίνη E συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες.
3  Η θειαμίνη και η βιταμίνη B12 συμβάλλουν στη φυσιολογική ψυχολογική λειτουργία.

H LR ZEITGARD Sleeping Mask περιέχει 
ένα σύμπλεγμα δραστικών συστατικών 
υψηλής συγκέντρωσης, όπως Ultra 
Filling SpheresTM, λάδι jojoba και μούρα 
σχιζάνδρα, το οποίο χαρίζει στην 
επιδερμίδα εντατική περιποίηση και 
αναζωογόνηση κατά τη διάρκεια της 
νύχτας.

Θέλετε να ενισχύσετε εξωτερικά 
την αναζωογόνηση της 
επιδερμίδας σας κατά τη 
διάρκεια της νύχτας;

Η Aloe Vera Χαλαρωτική Θερμαντική 
Λοσιόν της σειράς LR ALOE VIA ενισχύει 
τη ροή του αίματος στους μυς και έχει 
χαλαρωτική δράση.

Θέλετε να υποστηρίξετε 
εξωτερικά τη χαλάρωση και την 
αναζωογόνηση των μυών κατά 
τη διάρκεια της νύχτας;

Χρειάζεστε άμεσα τόνωση και 
ενέργεια;

Το Mind Master Extreme προσφέρει 
άμεσα δύναμη και ενέργεια, σε 
πρακτική, to-go μορφή.1,3

Το Mind Master προσφέρει περισσότερη 
ενέργεια σε βάθος χρόνου, σε 
συνδυασμό με καλύτερη πνευματική και 
σωματική απόδοση.1,2,3

Το Mind Master Formula Green είναι η 
κλασική γεύση με όλη τη δύναμη του 
πράσινου τσαγιού.
Το Mind Master Formula Red είναι η 
φρουτώδης παραλλαγή με γεύση 
σταφυλιού.

Θέλετε να βελτιώσετε την 
αποδοτικότητά σας και να 
προστατευτείτε από το 
οξειδωτικό στρες;1,2,3

Για να ξεκινήσετε την ημέρα σας γεμάτοι ενέργεια και ευεξία, η LR σας προτείνει 
τα ξεχωριστά συμπληρωματικά προϊόντα που σας προσφέρουν επιπλέον τόνωση 
κατά τη διάρκεια της ημέρας και σας βοηθούν να βελτιώσετε την αποδοτικότητα 
και τη συγκέντρωσή σας. Μπορείτε επίσης να υποστηρίξετε εξωτερικά την 
αναζωογόνηση της επιδερμίδας και των μυών κατά τη διάρκεια της νύχτας.

ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Mind Master
Formula Green

Mind Master
Formula Red

Mind Master Extreme
Performance Powder Aloe Vera  

Χαλαρωτική 
Θερμαντική Λοσιόν

Sleeping Mask

14 Sticks ανά 2,5 g



L R  L I F E TA K T  |

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ

„Ο καλός ύπνος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή 
σωματική και ψυχολογική λειτουργία. Ο συνδυασμός των κατάλληλων 
θρεπτικών συστατικών μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου, 

ενώ με μερικές μικρές αλλαγές στις καθημερινές σας συνήθειες θα 
δείτε μεγάλο αποτέλεσμα.“

Dr. Sven Werchan, Διατροφολόγος

Dr. Sven Werchan
Ειδικός Διατροφολόγος

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Όσο πιο δραστήριοι είστε κατά 

τη διάρκεια της ημέρας, τόσο πιο 
εύκολα σας παίρνει ο ύπνος τη νύχτα.

• Γυμναστείτε τις απογευματινές ώρες. Η 
γυμναστική μας προκαλεί σωματική κόπωση 

και μας βοηθά να αποβάλλουμε τις ορμόνες 
του στρες και να αποκοιμηθούμε γρηγορότερα. 

Δεδομένου ότι το σώμα μας πρέπει να επανέλθει 
σε κατάσταση χαλάρωσης μετά τη γυμναστική, αφήστε 

να περάσουν 2-3 ώρες μέχρι να πέσετε για ύπνο.
• Σφίξτε και χαλαρώστε τους μυς. Αφού ξαπλώσετε στο 

κρεβάτι, σφίξτε τους μυς των χεριών, της κοιλιάς, της πλάτης 
και των ποδιών, μετρήστε μέχρι το 10 και χαλαρώστε. 

Με κάθε γύρο, χαλαρώνετε όλο και περισσότερο.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Τα εσωτερικά όργανα είναι λιγότερο ενεργά 

κατά τη διάρκεια της νύχτας. Για τον λόγο 
αυτό, η ποσότητα του φαγητού και η ώρα που 

τρώτε βραδινό μπορούν να επηρεάσουν την 
ποιότητα του ύπνου.

• Το ζεστό γάλα με μέλι περιέχει πολυάριθμα μικροθρεπτικά 
συστατικά που διευκολύνουν τον ύπνο, όπως μελατονίνη 

και τρυπτοφάνη. Επομένως, το ζεστό γάλα μας υποστηρίζει 
αποτελεσματικά και μας βοηθά να αποκοιμηθούμε.

• Ένα μικρό σνακ πριν από τον ύπνο σας βοηθά. Λίγο πριν πέσετε 
για ύπνο, ένα μικρό κομμάτι σοκολάτα, μαζί με λίγα κάσιους ή 

μερικά αμύγδαλα, μπορεί να σας βοηθήσει να αποκοιμηθείτε 
γρηγορότερα. Μην ξεχάσετε να πλύνετε μετά τα δόντια σας!

ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ

Η ποιότητα του ύπνου μας επηρεάζεται από πολυάριθμους 
εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες, τους οποίους 

μπορούμε να βελτιώσουμε.

• Ρυθμίστε τη θερμοκρασία. Η ιδανική θερμοκρασία 
κατά τη διάρκεια του ύπνου είναι 18°C. Θυμηθείτε 

να την ελέγξετε λίγο πριν πέσετε για ύπνο.
• Αερίζετε τον χώρο ή αφήνετε ανοιχτό το 

παράθυρο. Ο φρέσκος αέρας παίζει πολύ 
σημαντικό ρόλο για την ξεκούραση του 

εγκεφάλου. Αερίστε καλά το υπνοδωμάτιό 
σας για 10 λεπτά ή κοιμηθείτε με το 

παράθυρο ελαφρώς ανοιχτό.
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81113 | 3 x 30 sticks ανά 3,7g  

Ελλάδα: € 199,99 
(€ 253,47 ανά 100 g) 

Κύπρος: € 169,99 
(€ 215,45 ανά 100 g)

Περνάμε περίπου το 1/3 της ζωής μας 
κοιμισμένοι. Εάν το υπολογίσουμε 
ενδεικτικά στα 80 χρόνια ζωής, μας 
βγαίνουν πάνω από 24 χρόνια ύπνου, τα 
οποία είναι απολύτως απαραίτητα. Ο 
ύπνος κάνει θαύματα, καθώς μας χαρίζει 
ενέργεια και είναι απαραίτητος για την 
ανάπτυξη όλων των γνωστικών μας 
ικανοτήτων.Ο ύπνος τονώνει, δυναμώνει, 
ενισχύει τη μνήμη και προστατεύει από 
την κατάθλιψη, ενώ είναι απόλυτα 
απαραίτητος για τον άνθρωπο. Τέλος, ο 
ύπνος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για να έχουμε καλή διάθεση, καθώς η 
κούραση προκαλεί εκνευρισμό.

Φυσικό προϊόν που βελτιώνει 
την ποιότητα του ύπνου1,2,3

1  www.saffractiv.com, 13.11.2019
2  Comercial Química Massó, αδημοσίευτη έρευνα, 2014.
3  Η θειαμίνη, η νιασίνη, το μαγνήσιο και οι βιταμίνες Β6 και Β12 συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος. Ο ψευδάργυρος συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία.
4  Η βιταμίνη B6 συμβάλλει στη ρύθμιση της ορμονικής δραστηριότητας.
5  Το μαγνήσιο συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μυών.
6  Ο ψευδάργυρος συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των οστών, των μαλλιών, των νυχιών και του δέρματος.
7 Ο ψευδάργυρος συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Πεδίο εφαρμογής:

Εξοικονομείτε έως 25 %

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: 
- Χωρίς κίνδυνο εξάρτησης, δεν προκαλεί 
εθισμό 
- 100 % vegan
- Χωρίς ζάχαρη
- Χωρίς λακτόζη και γλουτένη  
- Υψηλή βιοδιαθεσιμότητα
- Σε πρακτική μηνιαία συσκευασία
- Με απολαυστική γεύση κεράσι

Απλά
διαλύστε το
σε νερό

Συνιστώμενη δοσολογία: 
- Προσθέστε το περιεχόμενο ενός stick σε 100 
ml νερό, ανακατέψτε καλά και καταναλώστε 
το 30 λεπτά πριν πέσετε για ύπνο
- Μπορεί να καταναλωθεί και μετά το πλύσιμο 
των δοντιών

ΑΠΟΚΟΙΜΗΘΕΙΤΕ ΓΡΗΓΟΡΑ:
Σας βοηθά να χαλαρώσετε
ΚΟΙΜΗΘΕΙΤΕ ΒΑΘΙΑ:
Βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου
ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟΙ:
Βαθιά αναζωογόνηση κατά τη διάρκεια του 
ύπνου

Επιστημονικά αποδεδειγμένα συστατικά:
- 250 mg L-τρυπτοφάνη
- 100% θειαμίνη (βιταμίνη B1)
- 100% νιασίνη (βιταμίνη B3)
- 100% βιταμίνη B6
- 100% βιταμίνη B12
- μαγνήσιο
- ψευδάργυρος

Αποτελεσματικά φυσικά συστατικά:
- Εκχύλισμα σαφράν
- Εκχύλισμα λυκίσκου
- Aloe Vera

Night Master Σετ 3 τεμ.

Επιλεγμένα συστατικά:

Ενημερωθείτε από τον LR συνεργάτη σας 
για τις εξαιρετικές προσφορές στα 
προγράμματα Autoship.
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Το LR LIFETAKT Night Master είναι ένα 
φυσικό προϊόν, που σας βοηθά να 
κοιμάστε καλύτερα με συστηματική 
κατανάλωση. Το μοναδικόΤΡΙΠΛΟ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ υποστηρίζει τον 
φυσικό ρυθμό του ύπνου. 1,2,3 

1. Αποκοιμηθείτε γρήγορα: Σας βοηθά 
να χαλαρώσετε

ΝΕΟ

2. Κοιμηθείτε βαθιά: Βελτιώνει την 
ποιότητα του ύπνου

3. Ξυπνήστε ξεκούραστοι: Βαθιά 
αναζωογόνηση κατά τη διάρκεια του 
ύπνου

Η συστηματική χρήση του LR LIFETAKT 
Night Master προσφέρει σωματική και 
πνευματική χαλάρωση σε μόνιμη βάση, με 
αποτελέσμα να μπορείτε να 
αποκοιμηθείτε γρηγορότερα.1Η σωματική 
και πνευματική χαλάρωση και η ηρεμία 
αποτελούν τη βάση για να μπορούμε να 
αποκοιμηθούμε γρήγορα.1 Όταν δεν 
είμαστε χαλαροί, το μυαλό μας τρέχει και 
οι μύες μας δεν μπορούν να χαλαρώσουν.

Το LR LIFETAKT Night Master βελτιώνει 
την ποιότητα του ύπνου και υποστηρίζει 
τη φυσιολογική παραγωγή της 
μελατονίνης, της ορμόνης του ύπνου.4 Ο 
ποιοτικός ύπνος εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες, όπως τα επίπεδα 
μελατονίνης, η οποία ρυθμίζει τις ώρες 
ύπνου και αφύπνισης. Σε συγκεκριμένη 
συγκέντρωση, η μελατονίνη δημιουργεί 
μια αίσθηση κούρασης, ενώ μας βοηθά να 
αποκοιμηθούμε γρήγορα και να 
κοιμηθούμε βαθιά.

Το LR LIFETAKT Night Master βελτιώνει τη 
σωματική και πνευματική ανάπαυση με 
φυσικό τρόπο κατά τη διάρκεια του 
ύπνου, ενώ σας βοηθά να ξυπνάτε 
ξεκούραστοι, με γεμάτες μπαταρίες.2 Η 
αναζωογόνηση κατά τη διάρκεια του 
ύπνου είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς 
επεξεργαζόμαστε πληροφορίες, 
εντυπώσεις και ερεθίσματα ενώ 
κοιμόμαστε. Οι αυξητικές ορμόνες που 
εκκρίνονται, προωθούν την ανάπτυξη του 
μυϊκού συστήματος5, τη λειτουργία των 
μηχανισμών αποκατάστασης6 καθώς και 
την ανάκαμψη του ανοσοποιητικού 
συστήματος.7

Το σήμα „Made in Ger-
many“ είναι η δική μας 
υπόσχεση ποιότητας, 
στην οποία μπορείτε να 
βασιστείτε 100%.

21 



ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕ 
ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ

1  Η βιταμίνη Ε που περιέχει το Mind Master συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες.
2  Η θειαμίνη και η βιταμίνη B12 που περιέχει το Mind Master συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών 

που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας.
3  Η βιταμίνη B12 που περιέχει το Mind Master συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος.
4  Το μαγνήσιο που περιέχει το Pro Balance συμβάλλει στην ισορροπία των ηλεκτρολυτών.
5  Το μαγνήσιο που περιέχει το Pro Balance συμβάλλει στη μείωση της αίσθησης κόπωσης και εξάντλησης.

Οι προκλήσεις της καθημερινότητας, είτε σε προσωπικό είτε σε 
επαγγελματικό επίπεδο, μας παρακινούν να μεγαλουργήσουμε. 
Κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται αυτή την πίεση για να αποδώσουν στο 
μέγιστο. Ωστόσο, όταν έχουμε υψηλές απαιτήσεις από τον οργανισμό 
μας, πρέπει και εμείς να του προσφέρουμε πολλά.

Είτε βρίσκεστε εν μέσω εξεταστικής, είτε είστε νέοι γονείς που έχετε να 
αντιμετωπίσετε την καθημερινή πίεση στο σπίτι και στο γραφείο, είτε 
είστε συνέχεια "στην πρίζα". Μπορεί επόσης να πιέζεστε πολύ στη 
δουλειά ή να ασχολείστε με τον αθλητισμό, με αποτέλεσμα να πρέπει 
να ξεπερνάτε συνεχώς τον εαυτό σας. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, 
χρειάζεται να διατηρήσετε υψηλή την απόδοσή σας, χωρίς όμως να 
επιβαρύνετε υπερολικά τον οργανισμό σας, έτσι ώστε να παραμείνει 
αποδοτικός σε βάθος χρόνου. Ο μοναδικός συνδυασμός προϊόντων 
της LR LIFETAKT Mental Power σας βοηθά να εξουδετερώσετε τις 
αρνητικές επιπτώσεις του στρες στον οργανισμό1 και σας χαρίζει 

Προκλήσεις στην καθημερινότητα, σε συνδυασμό με έντονο 
τρόπο ζωής;

LR LIFETAKT MENTAL POWER.
Η ενίσχυση για περισσότερη δύναμη και διάυγεια.

ενέργεια. Έτσι, διατηρείτε τη συγκέντρωσή σας και μπορείτε να αποδώσετε 
στο μέγιστο βαθμό.2, 3,5 

Το Mind Master προστατεύει τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες1 και 
συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που 
αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας, χάρη στις βιταμίνες και τα μέταλλα 
που περιέχει2, καθώς και στην ομαλή λειτουργία του νευρικού συστήματος3. 
Το Pro Balance υποστηρίζει την ισορροπία μεταξύ των οξέων και των 
βάσεων4 του οργανισμού, ενώ μειώνει την αίσθηση κόπωσης και 
εξάντλησης.5 Για όλους, όσοι ακολουθούν έναν έντονο τρόπο ζωής, 
στοχεύοντας στην επιτυχία.

Δίνετε πάντα τον καλύτερό σας εαυτό στη δουλειά, στις σπουδές, στην 
οικογενειακή σας ζωή. Πιέζετε συνεχώς τον εαυτό σας ή δέχεστε πιέσεις από 

τους γύρω σας. Το στρες είναι ένα συχνό επακόλουθο. Έχουμε τη λύση!



Ελλάδα: € 108,99 
Κύπρος: € 91,49 
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ΒΑΣΙΚΗ ΛΥΣΗ

5 x 500 ml        

360 δισκία / 252 g        

Mental Power
ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΕΤ

Mind Master Σετ 5 τεμ.

Περισσότερες πληροφορίες 
στη σελίδα 52

Pro Balance Δισκία

Περισσότερες πληροφορίες 
στη σελίδα 59

Δημιουργήστε το δικό σας Σετ, με 
ελεύθερη επιλογή 5 τεμαχίων από 
τις 2 γεύσεις του Mind Master, 
Formula Green και Formula Red.

και

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ 
Κωδ. Σετ: 80930
ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕΤ ΜΟΝΟ   

Mind Master

Pro Balance Δισκία

Δημιουργήστε το δικό σας Σετ, με ελεύθερη επιλογή 5 τεμαχίων από τις 2 γεύσεις του Mind 
Master, Formula Green και Formula Red.

Το Mind Master προσφέρει περισσότερη ενέργεια σε βάθος χρόνου, σε συνδυασμό με 
περισσότερη πνευματική και σωματική αποδοτικότητα2,3, προστατεύοντας παράλληλα από 
το οξειδωτικό στρες.1

Mind Master Formula Green: Η κλασική γεύση, με όλη τη δύναμη του πράσινου τσαγιού
Mind Master Formula Red: Η φρουτώδης παραλλαγή με γεύση σταφυλιού

Το Pro Balance αποκαθιστά την ισορροπία μεταξύ των οξέων και 
των βάσεων4 και μειώνει την αίσθηση κόπωσης και εξάντλησης.5



80370 | 30 Κάψουλες / 15 g        
Ελλάδα: € 43,99 
(€ 293,27 ανά 100 g) 

Κύπρος: € 37,99 
(€ 253,27 ανά 100 g)

80361 | 125 ml        
Ελλάδα: € 41,99 
(€ 33,59 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 39,99 
(€ 31,99 ανά 100 ml)

80980 | 35 g        
Ελλάδα: € 32,99 
(€ 94,26 ανά 100 g)

Κύπρος: € 27,99 
(€ 79,97 ανά 100 g)

ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Θέλετε να αποκτήσετε ευεξία;
Ψάχνετε για μια απλή και 
γρήγορη λύση;

Το Pro 125 υποστηρίζει τον οργανισμό, 
προσφέροντας μια αίσθηση γενικής 
ευεξίας.

Το Colostrum Liquid είναι κατάλληλο για 
γρήγορη, άμεση κατανάλωση.

Pro 12 Κάψουλες
Colostrum Liquid

Περισσότερες πληροφορίες για 
κάθε προϊόν LR LIFETAKT από τη 
σελίδα 46.

Κάθε οργανισμός αντιδρά διαφορετικά σε απαιτητικές καταστάσεις: Δώστε 
προσοχή στις ανάγκες σας και προσφέρετε την κατάλληλη υποστήριξη στο 
σώμα σας. Χρειάζεστε ένα άμεσο λάκτισμα ενέργειας; Θέλετε να διατηρήσετε 
τη συγκέντρωση και την αποδοτικότητά σας στη δουλειά, ή να έχετε αρκετή 
ενέργεια για τις δραστηριότητες που εμπλουτίζουν τον ελεύθερό σας χρόνο; 
Το Mind Master Extreme σας δίνει τη δύναμη και την ενέργεια που 
χρειάζεστε1 και σας βοηθά να ξεπεράσετε την κούραση και την ατονία που 
αισθάνεστε2. Επίσης, το Mind Master Extreme προστατεύει αποτελεσματικά 
από το οξειδωτικό στρες4. Αν χρειάζεστε περισσότερη υποστήριξη, το Pro 12 
και το Colostrum προσφέρουν μια γενική αίσθηση ευεξίας στον οργανισμό.

Χρειάζεστε άμεσα ενέργεια;

To Mind Master Extreme προσφέρει 
άμεσα δύναμη και ενέργεια για υψηλές 
πνευματικές και σωματικές επιδόσεις1,2,3, 
ενώ προστατεύει από το οξειδωτικό 
στρες4. Σε πρακτική, to-go μορφή, χωρίς 
προσθήκη ζάχαρης.

Mind Master Extreme
Performance σε Σκόνη

/ 14 Sticks ανά 2,5g

Η καφεïνη που περιέχει το Guarana συμβάλλει στην ενίσχυση της εγρήγορσης και της συγκέντρωσης.
Η καφεïνη που περιέχει το Guarana συμβάλλει στην αύξηση της αντοχής και της αποδοτικότητας.
Η βιταμίνη B12 συμβάλλει στη μείωση της αίσθησης κόπωσης και εξάντλησης.
Η θειαμίνη, η βιταμίνη B6 και B12 συμβάλλουν στη φυσιολογική ψυχολογική λειτουργία.
Η βιταμίνη E συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες.
Αριθμός Πρωτοκόλλου: EP2228067

1

2

3

4

5
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Dr. Sven Werchan
Ειδικός Διατροφολόγος

ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ
Αν η καθημερινότητά σας απαιτεί γρήγορους ρυθμούς σε 

μόνιμο επίπεδο, είναι απαραίτητο να προσφέρετε στον 
εαυτό σας ενδιάμεσα διαλείμματα. 

• 2 λεπτά ελεγχόμενης αναπνοής με κλειστά μάτια είναι 
αρκετά για να χαλαρώσουν το νευρικό σύστημα και 

να μας χαρίσουν νέα ισορροπία και ανακούφιση 
από την ένταση που αισθανόμαστε.

• Προσπαθήστε να κρατηθείτε μακριά 
από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο 

και το κινητό μια μέρα την 
εβδομάδα. Θα έχει ευεργετική 

επίδραση πάνω σας.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Είτε προτιμάτε τα Super Foods είτε τα 

τοπικά φρούτα και λαχανικά, η ποικιλία στη 
διατροφή είναι αυτό που έχει τη μεγαλύτερη 

σημασία. Όσο πιο ποικιλόμορφο είναι το 
περιεχόμενο του πιάτου μας, τόσο πιο μεγάλη η ποικιλία 

των θρεπτικών συστατικών που λαμβάνουμε.

• Οι ξηροί καρποί είναι μια τροφή που προτιμούν ιδιαίτερα οι 
φοιτητές. Καταναλώστε μεγάλη ποικιλία ξηρών καρπών, και 

αναμείξτε καρύδια, αμύγδαλα, φυστίκια με μερικά αποξηραμένα φρούτα.

• Το καλύτερο πρωινό: Νιφάδες βρώμης με κανέλα, φρέσκα μούρα και 
ξηρούς καρπούς. Βοηθά να έχετε καλή σωματική κατάσταση και χαρούμενη 

διάθεση.

“Αν η εργασία και ο τρόπος ζωής σας απαιτούν γρήγορους ρυθμούς, είναι απαραίτητο να 
παρέχετε στον οργανισμό σας ποικιλία θρεπτικών στοιχείων. Ωστόσο, δεν αρκεί μόνο 
αυτό: Για να μη μετατραπούν σε στρες οι συνεχείς προκλήσεις που βάζετε στον εαυτό 

σας, πρέπει να προσφέρετε στον οργανισμό σας αρκετά διαλείμματα για σωματική και 
διανοητική ανάπαυση. Ο σωστός συνδυασμός  διατροφής, σωματικής άσκησης και ενός 

υγιεινού τρόπου ζωής σας οδηγεί κατευθείαν στο στόχο. Οι συμβουλές μας σας βοηθούν 
να διατηρήσετε υψηλή την αποδοτικότητά σας και να αποκτήσετε ακόμα περισσότερη 

ενέργεια.”,  
Dr. Sven Werchan, Διατροφολόγος

ΣΩΜΑΤΙΚΗ 
ΑΣΚΗΣΗ

Η σωματική άσκηση σας 
βοηθά να μειώσετε το στρες και 

να διατηρήσετε σε φυσιολογικά 
επίπεδα τις τιμές σακχάρου και λιπιδίων 

στο αίμα.  

• Αν παραμένετε σε καθιστική στάση για πολλές 
ώρες λόγω δουλειάς ή σπουδών, αξιοποιήστε το 

μεσημεριανό διάλειμμα για να περπατήσετε 5-10 λεπτά 
σε καθαρό αέρα και να ενισχύσετε την κυκλοφορία του 

αίματος.

• Μια απλή άσκηση που μπορείτε να εκτελέσετε όπου κι αν 
βρίσκεστε: Τινάξτε δυνατά τα χέρια και τα πόδια σας περίπου 

5 φορές την ημέρα.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΩΝ 
ΕΙΔΙΚΩΝ



ΖΩΝΤΑΝΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΗΛΙΚΙΑ

1  Η βιταμίνη C συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας.
2  Η βιταμίνη C συμβάλλει στον φυσιολογικό σχηματισμό του κολλαγόνου για τη φυσιολογική λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων.
3  Η βιταμίνη C αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου.
4  Η βιταμίνη C συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες.

Η επαγγελματική σας ζωή είναι πιο απαιτητική από ποτέ, σκέφτεστε να 
χαράξετε νέα πορεία στη ζωή σας, θέλετε να αφιερωθείτε 
ολοκληρωτικά στις αγαπημένες σας ασχολίες, θέλετε να περνάτε 
ποιοτικό χρόνο με τα εγγόνια σας, ή σκέφτεστε να ξεκινήσετε για το 
ταξίδι των ονείρων σας... Ο δυνατός οργανισμός και η καλή υγεία 
αποτελούν τη βάση για την πραγματοποίηση των πιο απαιτητικών 
σχεδίων. 

Όσο μεγαλώνουμε, ο μεταβολισμός μας επιβραδύνεται, γεγονός που 
μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της καρδιάς και του κυκλοφορικού 
συστήματος. Δεν χρειάζεται αυτό να σταθεί εμπόδιο στα σχέδιά σας. 
Η LR LIFETAKT έχει τη λύση για εσάς, ώστε να συνεχίσετε να 
απολαμβάνετε τη ζωή σας στο έπακρο.

Κάνετε νέα σχέδια για το μέλλον;

LR LIFETAKT Vital Care.
Η καθημερινή ενίσχυση για περισσότερη ζωντάνια.

Η Vital Care από την LR LIFETAKT υποστηρίζει τη λειτουργία του μεταβολισμού 
και των αιμοφόρων αγγείων1,2, χαρίζοντας περισσότερη ζωντάνια.1 Σ‘ αυτή τη 
χρονική περίοδο, κατά την οποία χρειάζεστε επιπλέον υποστήριξη, το Aloe Vera 
Drinking Gel Intense Sivera μπορεί να συμβάλει σημαντικά. Η Aloe Vera 
χρησιμοποιείται επί χιλιετίες σε φυσικές θεραπευτικές μεθόδους, λόγω της 
μοναδικής της σύνθεσης και των συστικών της. Η LR εμπλουτίζει το πολύτιμο gel 
του φυτού Aloe Vera με εκχύλισμα κνίδης. Επίσης, το Reishi Plus φροντίζει για τη 
φυσιολογική λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων2.Το Reishi είναι γνωστό στην 
παράδοση της Άπω Ανατολής ως „μανιτάρι της μακροζωίας“ και χρησιμοποιείται 
εδώ και χιλιάδες χρόνια σε φυσικές θεραπευτικές μεθόδους.

Βρίσκεστε στην καλύτερη ηλικία και κάνετε συνεχώς καινούρια σχέδια. Η 
προοπτική μιας ήρεμης ζωής χωρίς προκλήσεις δεν σας ικανοποιεί. Ο 

οργανισμός σας χρειάζεται ενέργεια, για να συμβαδίσει με την όρεξή σας 
για ζωή. 

 



Ελλάδα: € 143,49 
Κύπρος: € 121,99 
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ΒΑΣΙΚΗ ΛΥΣΗ

3 x 1000 ml        

30 κάψουλες / 15,2 g        

Vital Care
ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΕΤ

Aloe Vera Drinking
Gel Intense Sivera

Περισσότερες πληροφορίες 
στη σελίδα 51

Reishi Plus Κάψουλες

Περισσότερες πληροφορίες  
στη σελίδα 56

και

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ 
Κωδ. Σετ: 80822
ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕΤ ΜΟΝΟ

Aloe Vera Drinking Gel 
Intense Sivera

Reishi Plus Κάψουλες

Με τριπλή δύναμη για περισσότερη ζωντάνια

1. ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΕΙ: Υποστηρίζει τη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων.2
2. ΕΦΟΔΙΑΖΕΙ: Προσφέρει βιταμίνη C και υποστηρίζει την απορρόφηση του σιδήρου.3
3. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ: Προστατεύει τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες.4

Απολαυστικό, με μια φυσική γευστική νότα κνίδης

Το Reishi Plus φροντίζει για τη φυσιολογική λειτουργία των 
αιμοφόρων αγγείων2 και είναι γνωστό ως „μανιτάρι της μακροζωίας“.



80338 | 60 Κάψουλες / 99,3 g         
Ελλάδα: € 43,99 
(€ 44,30 ανά 100 g) 

Κύπρος: € 36,99 
(€ 37,25 ανά 100 g)

80370 | 30 Κάψουλες / 15 g        
Ελλάδα: € 43,99 
(€ 293,27 ανά 100 g) 

Κύπρος: € 37,99 
(€ 253,27 ανά 100 g)

80332 | 90 Κάψουλες / 46,8 g        
Ελλάδα: € 29,99 
(€ 64,08 ανά 100 g) 

Κύπρος: € 25,99 
(€ 55,53 ανά 100 g)

1

2

3

4

ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η ηλικία σας είναι όσο αισθάνεστε, χάρη στην εξατομικευμένη υποστήριξη που 
προσφέρει η LR LIFETAKT σε κάθε οργανισμό, είτε αντιμετωπίζετε τα πρώτα σημάδια 
της εμμηνόπαυσης, είτε θέλετε να βελτιώσετε τη φυσική σας κατάσταση.
Μην αφήνετε αυτές τις μικρές δυσκολίες να σας αποθαρρύνουν: Αποκτήστε τώρα 
περισσότερη ζωτικότητα1,4, προσφέροντας στον οργανισμό σας την υποστήριξη που 
χρειάζεται, ώστε να απολαμβάνετε τις ομορφιές της ζωής και να συγκεντρώνεστε στα 
πράγματα που σας ενδιαφέρουν, όπως στο επόμενο σχέδιό σας.

Θέλετε να ενισχύσετε την υγεία 
της καρδιάς σας;

Θέλετε να αποκτήσετε μια 
αίσθηση γενικής ευεξίας;

Το Super Omega σας εφοδιάζει με τα 
απαραίτητα λιπαρά οξέα EPA και DHA, 
συμβάλλοντας σημαντικά στη 
φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς1.

Το Pro 122 υποστηρίζει τον οργανισμό, 
προσφέροντας μια αίσθηση γενικής 
ευεξίας.

Super Omega Κάψουλες Pro 12 Κάψουλες

Δεν θέλετε να ορίζουν την 
καθημερινότητά σας τα σημάδια 
της εμμηνόπαυσης;

Το Woman Phyto χαρίζει υποστήριξη 
κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης, 
ενώ περιέχει ασβέστιο και βιταμίνη D για 
τη διατήρηση της καλής κατάστασης 
των οστών και των δοντιών3. Το 
εκχύλισμα κόκκινου τριφυλλιού 
προσφέρει επιπλεόν ενίσχυση.

Woman Phyto Κάψουλες

Περισσότερες πληροφορίες για 
κάθε προϊόν LR LIFETAKT από τη 
σελίδα 46.

 Το EPA και το DHA συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς. Γι’ αυτόν το λόγο είναι απαραίτητη η πρόσληψη τουλάχιστον 250 mg EPA και DHA ημερησίως.
Αριθμός Πρωτοκόλλου.: EP2228067
Η βιταμίνη D και το ασβέστιο συμβάλλουν στη διατήρηση της καλής κατάστασης των οστών και των δοντιών.
Το ασβέστιο που περιέχει το Woman Phyto συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας.
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Dr. Sven Werchan
Ειδικός Διατροφολόγος

ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ
Ίσως η καλύτερη συμβουλή για την υγεία σας: Αφιερώστε 

χρόνο στους φίλους σας. Η φιλία είναι αναντικατάστατη.

• Οι γυναίκες διατηρούν συνήθως πολλές φιλίες. 
Απολαύστε το στο έπακρο: Γελάστε, ανταλλάξτε 

απόψεις, μοιραστείτε μια κοινή δραστηριότητα.

• Μια αληθινή φιλία μεταξύ ανδρών είναι 
πραγματικά ιδιαίτερη: Ελάτε σε επαφή με 

παλιούς φίλους, συναδέλφους ή την 
παρέα σας.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Η σωστή διατροφή σας βοηθά 

περισσότερο απ’ όλα στη διατήρηση της 
ευεξίας και της καλής ποιότητας ζωής.

• Το λάχανο περιέχει πολλά σημαντικά θρεπτικά 
στοιχεία, ενώ έχει πολλά διαφορετικά είδη: μπρόκολο, 

λαχανάκια Βρυξελλών, λάχανο Σαβοΐας, κόκκινο λάχανο. 
Δοκιμάστε τα!

• Ο λιναρόσπορος βοηθά τη διαδικασία της πέψης και προσφέρει 
μεγάλη ποικιλία σε φυτικές ίνες. Εμπλουτίστε με αυτόν το πρωινό σας 

μούσλι.

“Είναι απαραίτητο να φροντίζουμε εξίσου το σώμα και το πνεύμα μας, ώστε να 
αισθανόμαστε και να παραμένουμε νέοι όσο το δυνατόν περισσότερο. Εκτός από την 

ισορροπημένη διατροφή, σας ωφελεί ιδιαίτερα να σκέφτεστε και να ενεργείτε 
ολοκληρωμένα, καθώς ο οργανισμός σας χρειάζεται πια περισσότερη υποστήριξη σε 

σχέση με πριν. Δώστε λίγο περισσότερη προσοχή στον εαυτό σας. Προσέξτε τον εαυτό σας 
και την υγεία σας, και θα ανακαλύψετε ότι αξίζει τον κόπο” Dr. Sven Werchan, 

Διατροφολόγος

ΣΩΜΑΤΙΚΗ 
ΑΣΚΗΣΗ

Η σωματική άσκηση είναι το 
ελιξήριο της νεότητας. Δώστε 

προσοχή στο σώμα σας και θα 
αντιληφθείτε γρήγορα μέχρι πού φτάνουν οι 

αντοχές σας. 

• Περπατήστε με παρέα ή κάντε μια μεγάλη βόλτα – 
το γρήγορο περπάτημα αποτελεί εξαιρετική μορφή 

άσκησης σε κάθε ηλικία.

• Διατηρήστε τις αρθρώσεις σας σε καλή κατάσταση. Όταν 
σηκώνεστε, περιστρέφετε τις αρθρώσεις των χεριών και των 

ποδιών 4 φορές με κυκλικές κινήσεις προς κάθε κατεύθυνση.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΩΝ 
ΕΙΔΙΚΩΝ



ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΟΧΗ

1  Η βιταμίνη C, ο ψευδάργυρος και το σελήνιο συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
²  Οι κάψουλες περιέχουν πρωτόγαλα.
3  Ο ψευδάργυρος παίζει ρόλο στη διαδικασία της κυτταρικής διαίρεσης.
4  Η βιταμίνη C συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας.

Οι φθινοπωρινές αλλαγές του καιρού, ο κλιματισμός, η θέρμανση, οι 
βροχές και το τσουχτερό κρύο επηρεάζουν τον οργανισμό, ιδιαίτερα 
εάν εσείς και η οικογένειά σας περνάτε χρόνο σε κλειστούς χώρους 
γεμάτους κόσμο, όπως το γραφείο ή ο παιδικός σταθμός. Υπό αυτές 
τις συνθήκες, επιβάλλεται να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Θέλετε να απολαμβάνετε κάθε εποχή στο έπακρο; Η LR LIFETAKT 
Seasonal Support σας προσφέρει την υποστήριξη που χρειάζεστε για 
να διατηρήσετε την ευεξία σας.

Το Aloe Vera Drinking Gel Immune Plus ενισχύει τα κύτταρα 
τουανοσοποιητικού συστήματος, ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό 
σύστημα και υποστηρίζει την ομαλή του λειτουργία. Περιέχει 85% gel 
Aloe Vera, εμπλουτισμένο με τζίντζερ, λεμόνι και 1μέλι, καθώς και 

Είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε οποιεσδήποτε καιρικές 
συνθήκες;

LR LIFETAKT Seasonal Support.
Η καθημερινή ενίσχυση για υποστήριξη σε κάθε εποχή.

βιταμίνη C, ψευδάργυρο και σελήνιο, συστατικά που προσφέρουν τριπλή 
ενίσχυση για το ανοσοποιητικό σύστημα.1 Οι Colostrum Κάψουλες2 

λειτουργούν συμπληρωματικά και περιέχουν το πρώτο μητρικό γάλα της 
αγελάδας, το οποίο εφοδιάζει το μοσχαράκι με όλα όσα χρειάζεται.

Άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο και χειμώνας – η κάθε εποχή έχει τις ομορφιές 
της, αλλά και τις δικές της προκλήσεις για τον οργανισμό. Βοηθήστε το σώμα 

σας να ανταπεξέλθει!
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ΒΑΣΙΚΗ ΛΥΣΗ

3 x 1000 ml        

60 Κάψουλες / 30,9 g      

Seasonal Support
ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΕΤ

Περισσότερες πληροφορίες 
στη σελίδα 50

Colostrum Κάψουλες

Περισσότερες πληροφορίες 
στη σελίδα 55

και

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ 
Κωδ. Σετ: 80776
ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕΤ ΜΟΝΟ
Ελλάδα: € 162,99 
Κύπρος: € 137,99 

Aloe Vera Drinking Gel  
Immune Plus

Colostrum Κάψουλες2

Η τριπλή ενίσχυση για το ανοσοποιητικό σας σύστημα

1. ΕΝΙΣΧΥΣΗ: Ενισχύονται τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος1

2. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: Ενεργοποιείται η παραγωγή νέων κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος1, 3

3. ΤΟΝΩΣΗ: Γρήγορη αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος1, 4

Απολαυστικό, χάρη στην ελαφρά πικάντικη γεύση του τζίντζερ, σε συνδυασμό με την 
αναζωογονητική γεύση του λεμονιού και τη γλυκύτητα του μελιού

Οι Colostrum Κάψουλες περιέχουν το πρώτο μητρικό γάλα της αγελάδας, το οποίο 
εφοδιάζει το νεογέννητο μοσχαράκι με όλα όσα χρειάζεται.

Σετ 3 τεμ.

Aloe Vera Drinking Gel 
Immune Plus



80326 | 30 ml        
Ελλάδα: € 21,99 
(€ 73,30 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 17,99 
(€ 59,97 ανά 100 ml)

80404 | 250 g        
Ελλάδα: € 18,99 
(€ 75,96 ανά 1000 g) 

Κύπρος: € 15,99 
(€ 63,96 ανά 1000 g)

80370 | 30 Κάψουλες / 15 g        
Ελλάδα: € 43,99 
(€ 293,27 ανά 100 g) 

Κύπρος: € 37,99 
(€ 253,27 ανά 100 g)

80361 | 125 ml        
Ελλάδα: € 41,99 
(€ 33,59 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 39,99 
(€ 31,99 ανά 100 ml)

80325 | 60 Κάψουλες / 33,5 g        
Ελλάδα: € 43,99 
(€ 131,31 ανά 100 g) 

Κύπρος: € 36,99 
(€ 110,42 ανά 100 g)

1

2

ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Η άμυνα του οργανισμού σας εργάζεται αδιάκοπα. Υποστηρίξτε την με τα κατάλληλα 
προϊόντα που ταιριάζουν στις προσωπικές σας ανάγκες. Η υγρασία και οι χαμηλές 
θερμοκρασίες σε συνδυασμό με το ζεστό αέρα θέρμανσης, αλλά και οι αλλαγές του 
καιρού ή η πρώτη εμφάνιση της ανοιξιάτικης γύρης επιβαρύνουν τον οργανισμό. 
Το Cistus Incanus περιέχει βιταμίνη C1, η οποία σας παρέχει υποστήριξη. Το Colostrum 
συμβάλλει εξίσου στη διατήρηση της καλής κατάστασης του οργανισμού.

Θέλετε να είστε άριστα 
προετοιμασμένοι για περίπτωση 
ανάγκης;

Βασίζεστε στη δύναμη της 
φύσης;

Το Cistus Incanus Σπρέι περιέχει 
βιταμίνη C, για την αποτελεσματική 
υποστήριξη του ανοσοποιητικού 
συστήματος όταν βρίσκεστε καθ'οδόν1.
Το Colostrum Liquid προσφέρει το 
πρωτόγαλα της αγελάδας για άμεση 
κατανάλωση.

Το Cistus Incanus Τσάι σας ωφελεί από 
μέσα, με 100% φυσικά συστατικά.
Οι Cistus Incanus Κάψουλες 
προσφέρουν βιταμίνη C για το 
ανοσοποιητικό σύστημα1.

Cistus Incanus Σπρέι

Cistus Incanus Τσάι Βοτάνων

Προτιμάτε την πρόληψη σε 
μόνιμη βάση;

Το Pro 122 σας υποστηρίζει, χαρίζοντας 
μια αίσθηση γενικής ευεξίας.

Pro 12 Κάψουλες

Περισσότερες πληροφορίες για 
κάθε προϊόν LR LIFETAKT από τη 
σελίδα 46.

Η βιταμίνη C συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
Αριθμός Πρωτοκόλλου: EP2228067

Colostrum Liquid

Cistus Incanus Κάψουλες
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Dr. Sven Werchan
Ειδικός Διατροφολόγος

ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ
Η εξωτερική σας ισορροπία έχει άμεση επίδραση στο εσωτερικό 

σας. Ελαττώστε το στρες και αυξήστε τις ώρες ύπνου: τα δύο 
αυτά στοιχεία παίζουν σημαντικό ρόλο στην ομαλή 

λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. 

• Όταν αντιλαμβάνεστε ότι σας περιτριγυρίζει 
κρύωμα: Προσφέρετε στον εαυτό σας άφθονη 

ξεκούραση και πηγαίνετε για ύπνο μια ώρα 
νωρίτερα.

• Αν δεν γλιτώσετε το κρύωμα, αερίζετε 
το χώρο σας πολλές φορές την 

ημέρα. Έτσι, αποφεύγετε τη 
συγκέντρωση μεταδοτικών 

μικροοργανισμών στο 
χώρο.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Στη διατροφή μας κρύβονται πολλοί 

θησαυροί: Τα φυτά και τα μπαχαρικά δίνουν 
ώθηση στο ανοσοποιητικό μας σύστημα.

• Τα ακτινίδια είναι ιδιαίτερα πλούσια σε βιταμίνη C, 
καθώς ένα μόνο φρούτο καλύπτει πάνω από 50% των 

καθημερινών μας αναγκών σε βιταμίνη C.

• Αν δεν αισθάνεστε πολύ καλά, η αγαπημένη κοτόσουπα της 
γιαγιάς σας ζεσταίνει και σας ωφελεί.

“Ο καθαρός αέρας έχει ευεργετική δράση, αρκεί η έκθεσή μας σε αυτόν να γίνεται με 
προσοχή και σωστή προετοιμασία. Είτε βρισκόμαστε έξω, σε κλιματιζόμενους ή 

θερμαινόμενους χώρους, ή ερχόμαστε σε επαφή με πολλούς ανθρώπους, το 
ανοσοποιητικό μας σύστημα έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε οποιεσδήποτε συνθήκες, 
με ένα συνδυασμό ισορροπημένης διατροφής, σωματικής άσκησης και υγιεινού τρόπου 

ζωής. Για να είναι ο οργανισμός σας σε καλή κατάσταση, σε κάθε εποχή του χρόνου.“ 
Dr. Sven Werchan, Διατροφολόγος

ΣΩΜΑΤΙΚΗ 
ΑΣΚΗΣΗ

Για να αποκτήσετε και να 
διατηρήσετε καλή σωματική 

κατάσταση, η άσκηση είναι το Α και 
το Ω. Για να το πετύχετε αυτό, δεν 

χρειάζεται να καταφεύγετε πάντα σε 
εκτεταμένη προπόνηση.

• Αν περνάτε καθημερινά 5–10 λεπτά στον καθαρό 
αέρα, θα ωφελήσετε πολύ τον οργανισμό σας. Βγείτε 

για ένα σύντομο περίπατο, πάρτε βαθιές ανάσες από τη 
μύτη και εκπνεύστε.

• Μην κάθεστε στην ίδια θέση για πολλή ώρα. Σταθείτε όρθιοι 
περισσότερο, τεντωθείτε και περπατήστε λίγο. Πάρτε βαθιές 

ανάσες.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΩΝ 
ΕΙΔΙΚΩΝ



Το LR LIFETAKT Body Mission σας καθοδηγεί για 28 ημέρες στην πορεία προς το 
επιθυμητό βάρος1, κατά την οποία λαμβάνετε τριπλή υποστήριξη:

ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΙΔΑΝΙΚΟ ΒΑΡΟΣ

1  Διαχείριση βάρους: Η αντικατάσταση δύο καθημερινών γευμάτων στα πλαίσια μιας δίαιτας μειωμένων θερμίδων με υποκατάστατο γεύματος συμβάλλει στην απώλεια βάρους. Για να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα, συνιστάται η αντικατάσταση 1-2 γευμάτων ημερησίως.
2  Το μαγνήσιο που περιέχει το Pro Balance συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας.
3  Οι πρωτεΐνες που περιέχει το Protein Power συμβάλλουν στη διατήρηση και την αύξηση της μυϊκής μάζας, καθώς και στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των οστών.

Θέλετε να φτάσετε εύκολα στο επιθυμητό βάρος;

LR LIFETAKT Body Mission.
Η καθημερινή ενίσχυση για να αποκτήσετε 
αυτοπεποίθηση και ευεξία.

Θέλετε να αποκτήσετε το σώμα των ονείρων σας και να ακτινοβολείτε 
αυτοπεποίθηση, αφού απαλλαχθείτε επιτέλους από τα περιττά κιλά; 

Κανένα πρόβλημα.

Θέλετε απλά να χάσετε κάποια περιττά κιλά, ή επιθυμείτε μια ριζική 
αλλαγή στο βάρος σας; Μετά την εγκυμοσύνη, πριν το γάμο ή πριν 
από κάποιο άλλο σημαντικό γεγονός, ξεκινήστε το επόμενο 
κεφάλαιο της ζωής σας, αποκτώντας αυτοπεποίθηση, και 
ετοιμαστείτε για τις επόμενες σας εμφανίσεις στην παραλία!

Υποκατάστατο γεύματος: Τα προϊόντα Figu Active σας διευκολύνουν, 
ώστε να αντικαταστήσετε δύο από τα τρία καθημερινά γεύματα με τα 
Ροφήματα, τις Σούπες, τις Νιφάδες και τις Μπάρες, τα οποία ετοιμάζονται 
σε χρόνο μηδέν.

Οι σύμμαχοί σας στη διατροφή: Το Pro Balance και το Protein Power 
είναι οι σύμμαχοι που σας υποστηρίζουν στην προσπάθειά σας, 
εφοδιάζοντας σας με θρεπτικά στοιχεία και υποστηρίζοντας την 
ανάπτυξη των μυών.2,3 Επίσης, το Τσάι Βοτάνων συμβάλλει στην επαρκή 
κατανάλωση υγρών χωρίς επιπλέον θερμίδες.

Οδηγός διαχείρισης βάρους: Έχετε αποκλειστική πρόσβαση σε έναν 
onine οδηγό διαχείρισης βάρους που σας παρέχει εβδομαδιαία 
προγράμματα διατροφής, απολαυστικές συνταγές, παρακολούθηση της 
πορείας του βάρους, δικτύωση, βίντεο με ασκήσεις γυμναστικής και 
πολλά άλλα.



80434 |          
Ελλάδα: € 269,99 
Κύπρος: € 245,99 

LR LIFETAKT ΛΥΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΛΥΣΗ

BODY MISSION
ΣΕΤ 28 ΗΜΕΡΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες 
από τη σελίδα 60

Οδηγός Διαχείρισης Βάρους
Πρόσβαση στον online Οδηγό Διαχείρισης Βάρους και στο δίκτυο χρηστών.

Χρήσιμοι Σύμμαχοι στη Διατροφή
1 x Pro Balance Δισκία
1 x Τσάι Βοτάνων
1 x Protein Power Ρόφημα Βανίλια
1 x LR Shaker με δοσομετρητή

Απολαυστικά Γεύματα
2 x Figu Active Ροφήματα με ελεύθερη επιλογή από τις εξής παραλλαγές:
Φράουλα-Μπανάνα, Βανίλια ή Latte-Macchiato

1 x Figu Active Σούπα με ελεύθερη επιλογή από τις εξής παραλλαγές:
Ντομάτα-Mediterranee, Πατάτα-Auberge ή Λαχανικά-Κάρυ India

1 x Figu Active 6άδα Μπάρες με ελεύθερη επιλογή από τις εξής παραλλαγές:
Nougat, Φράουλα-Γιαούρτι, Crunchy Caramel

1 x Figu Active Νιφάδες Crunchy Cranberry



80750 | 1000 ml        
Ελλάδα: € 34,99 
Κύπρος: € 29,99 

80630 | 210 g        
Ελλάδα: € 25,49 
(€ 12,14 ανά 100 g)

Κύπρος: € 23,99 
(€ 11,42 ανά 100 g)

1

2

ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η απόλαυση και η ποικιλία είναι ιδιαίτερα σημαντικοί παράγοντες για τη διατροφή. 
Ακόμα καλύτερα, αν έχετε ισχυρούς συμμάχους που φροντίζουν για την επιτυχία της 
προσπάθειάς σας. Η Βασική Λύση σας προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να χάσετε 
βάρος απολαυστικά και υγιεινά και να αποκτήσετε τη σιλουέτα των ονείρων σας.

Σας προτείνουμε επίσης τα συμπληρωματικά προϊόντα, τα οποία σας παρέχουν 
προσωπική υποστήριξη για την επίτευξη των στόχων σας. Το Fiber Boost σας 
εφοδιάζει με φυτικές ίνες, που σας κάνουν να αισθάνεστε χορτάτοι για περισσότερο. 
Το Aloe Vera Drinking Gel Peach Flavour υποστηρίζει το μεταβολισμό της ενέργειας1 
και μειώνει την αίσθηση κούρασης και κόπωσης1. Κρατήστε το στόχο μπροστά στα 
μάτια σας: μια καλλίγραμμη σιλουέτα, όπως ακριβώς την έχετε ονειρευτεί.

Θέλετε να ενισχύσετε το 
μεταβολισμό σας; Νιώθετε συνεχώς πείνα;

Το Aloe Vera Drinking Gel Peach Flavour 
υποστηρίζει το μεταβολισμό της 
ενέργειας1, με ευχάριστη, γλυκιά γεύση 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης2.

Το Ρόφημα Φυτικών Ινών Fiber Boost 
χαρίζει μια ευχάριστη αίσθηση 
κορεσμού, με υψηλή περιεκτικότητα σε 
φυτικές ίνες.

Aloe Vera Drinking Gel
Peach Flavour

Fiber Boost Ρόφημα σε Σκόνη

Περισσότερες πληροφορίες για 
κάθε προϊόν LR LIFETAKT από τη 
σελίδα 46

Η βιταμίνη C συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στη μείωση της αίσθησης κούρασης και κόπωσης.
Το Aloe Vera Drinking Gel Peach Flavour περιέχει φυσικά σάκχαρα
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Ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΣΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΒΑΡΟΥΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΡΙΠΛΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Προγράμματα διατροφής & συνταγές
Ξεκινήστε την προσπάθειά σας με το Body Mission και ακολουθήστε το αυστηρά μελετημένο 

πρόγραμμα: 28 ημέρες με 3 χορταστικά γεύματα την ημέρα. Συνδυάστε καθημερινά δύο Figu 
Active Γεύματα με ένα κανονικό γεύμα, το οποίο ετοιμάζετε όποτε εσείς προτιμάτε, μεσημέρι ή και 

βράδυ. Συνδυάστε τα γεύματα σύμφωνα με τις δικές σας προτιμήσεις. Οι απολαυστικές και υγιεινές 
συνταγές και τα προγράμματα διατροφής είναι διαθέσιμα online, ενώ περιλαμβάνουν πολλές 

επιλογές: χορτοφαγικά γεύματα, παραλλαγές με κρέας ή ψάρι, ανάμεικτα προγράμματα.

Παρακίνηση
Η παρακίνηση είναι το Α και το Ω, όταν ξεκινάτε μια προσπάθεια. Ανακαλύψτε τις ιστορίες επιτυχίας 

του δικτύου σας. Καθώς παρακολουθείτε την πορεία του δικού σας βάρους, μπορείτε να αντλήσετε 
έμπνευση και παρακίνηση από την επιτυχία άλλων χρηστών του Body Mission.

Κίνηση & Σωματική Άσκηση
Το καλό με τη σωματική άσκηση είναι, ότι γίνεται συνήθεια. Αν καταφέρετε να την εντάξετε 

στην καθημερινότητά σας, σύντομα θα θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι της ημέρας σας. Τα 
βίντεο γυμναστικής στη σελίδα body-mission.com είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά και 

κατάλληλα για αρχάριους. Ανακαλύψτε εκ νέου τη χαρά που δίνει η σωματική άσκηση 
– σύντομα θα ακολουθήσει ο ενθουσιασμός για τη νέα σας σιλουέτα.

LR LIFETAKT ΛΥΣΕΙΣ

Dr. Sven Werchan
Ειδικός Διατροφολόγος

“Σε όλους, όσοι θέλουν κάτι παραπάνω από απλή μέτρηση θερμίδων, συνιστώ ανεπιφύλακτα το 
ολοκληρωμένο concept του Body Mission. Τα προϊόντα Body Mission κάνουν την απώλεια βάρους εύκολη και 

απολαυστική. Ο online Οδηγός Διαχείρισης Βάρους σας καθοδηγεί, μετατρέποντας την προσπάθειά σας σε 
μια διασκεδαστική εμπειρία. Αφού κάνετε εγγραφή, ο Οδηγός σας υποστηρίζει για 28 ημέρες, προτείνοντάς 

σας απολαυστικά προγράμματα διατροφής, βίντεο με ασκήσεις εκγύμνασης και ένα ισχυρό δίκτυο χρηστών, 
που ενισχύει την παρακίνησή σας και σας υποστηρίζει με μοναδικές ιστορίες επιτυχίας.”  

Dr. Sven Werchan, Διατροφολόγος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΩΝ 
ΕΙΔΙΚΩΝ



ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ 
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

1  Η βιταμίνη C που περιέχει το Aloe Vera Drinking Gel Active Freedom συμβάλλει στον φυσιολογικό σχηματισμό του κολλαγόνου για τη φυσιολογική λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων και των οστών.
2  Η βιταμίνη D που περιέχουν οι Active Freedom Κάψουλες συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των οστών και στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών. .
3  Το μαγγάνιο που περιέχουν οι Active Freedom Κάψουλες συμβάλλει στον φυσιολογικό σχηματισμό του συνδετικού ιστού.
4  Η βιταμίνη C συμβάλλει στον φυσιολογικό σχηματισμό του κολλαγόνου για τη φυσιολογική λειτουργία των χόνδρων.
5  Η βιταμίνη C συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας και στη μείωση της αίσθησης κόπωσης και εξάντλησης.

Δεν είναι πάντα εύκολο να εντάξετε τη σωματική άσκηση στην 
καθημερινότητά σας, όσο κι αν το επιθυμείτε. Όπως η αλυσίδα του 
ποδηλάτου χρειάζεται συχνά λάδωμα και κίνηση, το ίδιο ισχύει και 
για τις ανθρώπινες αρθρώσεις. 

Η κίνηση δεν είναι για εσάς θέμα ηλικίας, αλλά προσωπικής άποψης. 
Χάρη στην LR LIFETAKT Pro Activity, απολαμβάνετε ολοκληρωμένη 
ελευθερία κινήσεων και αντιμετωπίζετε χωρίς κόπο τις προκλήσεις 
της καθημερινότητας. Ο συνδυασμός από Aloe Vera Drinking Gel 
Active Freedom και Active Freedom Κάψουλες φροντίζει γι‘ αυτό. 

Θέλετε να παραμείνετε δραστήριοι στην καθημερινότητα;

LR LIFETAKT Pro Activity.
Η καθημερινή ενίσχυση για περισσότερη ελευθερία 
κινήσεων.

Η Aloe Vera φέρει παράδοση χιλιετιών στις φυσικές θεραπευτικές 
μεθόδους, λόγω της μοναδικής σύνθεσης και των συστατικών της. Η LR 
εμπλουτίζει το gel του φυτού Aloe Vera με πολύτιμες βιταμίνες C και E. Η 
βιταμίνη C υποστηρίζει τη λειτουργία των οστών και των χόνδρων4, ενώ 
ενισχύει το μυοσκελετικό σύστημα.1,4 Παράλληλα, οι Active Freedom 
Κάψουλες χαρίζουν ακόμα περισσότερη ευελιξία και κινητικότητα, καθώς η 
βιταμίνη D που περιέχουν ενισχύει το μυϊκό σύστημα2 και το μαγγάνιο 
υποστηρίζει τον συνδετικό ιστό3.

Κίνηση σημαίνει για εσάς ελευθερία. Μόνο εάν το σώμα σας μπορεί να 
ανταποκριθεί στις προκλήσεις της καθημερινότητας, μπορείτε να 

αναπτύξετε ελεύθερα τις δυνατότητές σας και να νιώθετε 
πραγματικά καλά.



Ελλάδα: € 136,99 
Κύπρος: € 115,49 
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ΒΑΣΙΚΗ ΛΥΣΗ

3 x 1000 ml        

60 κάψουλες / 37,2 g     

Pro Activity
ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΕΤ

Aloe Vera Drinking Gel 
Active Freedom

Περισσότερες πληροφορίες 
στη σελίδα 51

Active Freedom Κάψουλες

Περισσότερες πληροφορίες 
στη σελίδα 57

και

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ 
Κωδ. Σετ: 80881
ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕΤ ΜΟΝΟ

Aloe Vera Drinking Gel
Active Freedom

Active Freedom Κάψουλες

Η τριπλή τόνωση για το μυοσκελετικό σας σύστημα

1. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: Υποστηρίζει τη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των χόνδρων4

2. ΔΥΝΑΜΗ: Υποστηρίζει τη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των οστών.1
3. ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Υποστηρίζει τη λειτουργία του μεταβολισμού της ενέργειας και τη μείωση της 
αίσθησης κούρασης.5

Απολαυστικό, με φυσική γεύση πορτοκαλιού

Η βιταμίνη D που περιέχουν οι Active Freedom Κάψουλες υποστηρίζουν το μυϊκό 
σύστημα και τα οστά2, ενώ το μαγγάνιο υποστηρίζει τον συνδετικό ιστό.3



80550 | 375 g        
Ελλάδα: € 48,99 
(€ 130,64 ανά 1000 g) 

Κύπρος: € 41,99 
(€ 111,97 ανά 1000 g)

80102 | 360 δισκία / 252 g        
Ελλάδα: € 36,99 
(€ 146,79 ανά 1000 g) 

Κύπρος: € 31,99 
(€ 126,94 ανά 1000 g)
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2

3

ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Αν εφοδιάζουμε τα οστά, τους μυς, τις αρθρώσεις και στους συνδετικούς ιστούς 
με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, τότε λειτουργούν ρολόι. Με την προσωπική 
υποστήριξη των αποτελεσματικών προϊόντων Protein Power και Pro Balance, 
αποκτάτε απόλυτο έλεγχο, χάρη στην ελευθερία κινήσεων και την καλύτερη 
ποιότητα ζωής που σας προσφέρουν. Αν ασχολείστε με την άθληση και θέλετε να 
υποστηρίξετε αποτελεσματικά τους μυς και τα οστά σας, το Protein Power 
περιέχει πρωτεΐνες, οι οποίες υποστηρίζουν αποτελεσματικά την ανάπτυξη της 
μυϊκής μάζας1. Αν βρίσκεστε συνεχώς σε κίνηση, το Pro Balance σας βοηθά στη 
μείωση της αίσθησης κούρασης3.

Ασχολείστε με την άθληση και 
θέλετε να ενισχύσετε τη μυϊκή 
σας μάζα;

Θέλετε να είστε περισσότερο 
δραστήριοι και ευκίνητοι στην 
καθημερινότητα;

Το Protein Power προμηθεύει τους μυς 
και τα οστά με τις απαραίτητες 
πρωτεΐνες1.

Το Pro Balance βοηθά στη μείωση της 
αίσθησης κούρασης και κόπωσης, χάρη 
στα πολύτιμα ιχνοστοιχεία και βασικά 
μέταλλα που περιέχει, όπως το 
μαγνήσιο2.Protein Power  

Ρόφημα σε σκόνη με 
γεύση βανίλια

Pro Balance Δισκία

Περισσότερες πληροφορίες για 
κάθε προϊόν LR LIFETAKT από τη 
σελίδα 46.

Οι πρωτεΐνες που περιέχει το Protein Power συμβάλλουν στη διατήρηση και την αύξηση της μυϊκής μάζας.
Το μαγνήσιο που περιέχει το Pro Balance συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας. Το ασβέστιο συμβάλλει στη φυσιολογική μυϊκή λειτουργία.
Το μαγνήσιο που περιέχει το Pro Balance συμβάλλει στη μείωση της αίσθησης κούρασης και κόπωσης.
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Dr. Sven Werchan
Ειδικός Διατροφολόγος

ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ
Αυτό που μας χαρίζει καθαρό μυαλό και πραγματική όρεξη για 

ζωή είναι να εξελισσόμαστε συνεχώς και να προχωρούμε 
μπροστά. Αφήστε την κάθε μέρα να σας εμπνεύσει για 

κάτι νέο. 

• Ξεκινήστε το διάβασμα! Είτε προτιμάτε τη 
λογοτεχνία είτε άλλα αναγνώσματα, το 

διάβασμα σας συνεπαίρνει, διευρύνει τους 
ορίζοντές σας και σας προσφέρει γνώση.

• Πάρτε στα χέρια σας την προσωπική 
σας εξέλιξη: Αποκτήστε νέες 

εμπειρίες, μάθετε μια ξένη 
γλώσσα ή αφομοιώστε 

νέες γνώσεις και 
ικανότητες.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Η ισορροπημένη διατροφή συμβάλλει 

σημαντικά στη συνολική σας ευεξία, ενώ 
μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση ή τη 

διατήρηση κάποιων σωματικών διεργασιών:

• Ξεκινήστε την ημέρα σας με φρούτα. Κάθε εποχή έχει τη 
δική της ποικιλία, ώστε να μη βαρεθείτε ποτέ.

• Τα Superfoods είναι η νέα διατροφική τάση. Είναι ιδιαίτερα 
πλούσια σε πολύτιμα συστατικά. Δοκιμάστε σπόρους Chia ή Goji 

Berries και εμπλουτίστε με αυτά το muesli σας.

“Για να είμαστε πάντα δραστήριοι και να διατηρούμε την κινητικότητά μας, οι κατάλληλες θρεπτικές ουσίες 
έχουν μεγάλη σημασία. Ο συνδυασμός ισορροπημένης διατροφής, υγιεινού τρόπου ζωής και σωματικής 

άσκησης είναι απαραίτητος για να έχουμε πάντα ενέργεια στην καθημερινότητα.”
Dr. Sven Werchan, Διατροφολόγος

ΣΩΜΑΤΙΚΗ 
ΑΣΚΗΣΗ

Εσείς γνωρίζετε καλύτερα απ' όλους τον 
εαυτό σας και τις προσωπικές σας αντοχές. 

Όταν κινείστε, προστατεύετε πάντα τις 
αρθρώσεις αλλά δυναμώνετε παράλληλα το μυϊκό 

σύστημα.

• Κινήστε ήπια τις αρθρώσεις και χαλαρώστε το συνδετικό 
ιστό: Ανοίξτε και κλείστε τα χέρια σας. Κάντε εναλλάξ κυκλικές 

κινήσεις με το κεφάλι, τα χέρια και τους ώμους.

• Για να χαλαρώσετε το κάτω μέρος της πλάτης σας, κινείτε τους 
γοφούς σας όταν περπατάτε.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΩΝ 
ΕΙΔΙΚΩΝ



1 Η βιοτίνη, ο ψευδάργυρος, η βιταμίνη Α, η ριβοφλαβίνη και η νιασίνη συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης του 
δέρματος. Ο χαλκός συμβάλλει στη διατήρηση του φυσιολογικού χρωματισμού του δέρματος. Η βιταμίνη C συμβάλλει στον φυσιολογικό 
σχηματισμό κολλαγόνου για την φυσιολογική λειτουργία του δέρματος. 2 Ο χαλκός συμβάλλει στη διατήρηση του φυσιολογικού συνδετικού 
ιστού. 3 Η βιοτίνη και ο ψευδάργυρος συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των μαλλιών. Ο χαλκός συμβάλλει στη 
διατήρηση του φυσιολογικού χρωματισμού των μαλλιών. 4 Ο ψευδάργυρος συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των 
νυχιών. 5 Η βιταμίνη Ε συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες. Η θειαμίνη συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία 
των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας. Οι βιταμίνες Β6 και Β12 συμβάλλουν στη μείωση της αίσθησης 
κόπωσης και εξάντλησης.

ΝΕΑΝΙΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ ΓΙΑ 
ΟΛΟ ΤΟ ΣΩΜΑ

Πολλοί άνθρωποι δεν προλαβαίνουν να αφιερώσουν καθημερινά τον 
απαιτούμενο χρόνο στη φροντίδα της ομορφιάς τους. Εκτός αυτού, η 
νεανική ομορφιά δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την κατάλληλη 
εξωτερική περιποίηση, καθώς έχει αποδειχθεί ότι η επαρκής πρόσληψη 
των κατάλληλων θρεπτικών στοιχείων είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Η 
έλλειψη θρεπτικών στοιχείων, οι επιρροές του εξωτερικού περιβάλλοντος 
και το καθημερινό στρες επιδρούν στην εμφάνισή μας ήδη από νεαρή 
ηλικία.   

Όσο μεγαλώνουμε, το σώμα μας δεν μπορεί να παράγει ή να μεταβολίσει 
τα απαιτούμενα θρεπτικά συστατικά σε επαρκείς ποσότητες. Όποια κι αν 
είναι η ηλικία σας, η LR LIFETAKT True Beauty σας προσφέρει μια μοναδικά 
απλή λύση, η οποία ενεργοποιεί σε βάθος τις διεργασίες του σώματος που 
αφορούν την ομορφιά, ενώ προσφέρει επιπλέον προληπτική προστασία 

από τις κύριες αιτίες γήρανσης, για νεανική ομορφιά που διαρκεί.1- 5

Μόνο μια δόση από το 5in1 Beauty Elixir εκπληρώνει τις 5 επιθυμίες ομορφιάς. Ο 
μοναδικός τρόπος δράσης του οφείλεται στο καινοτόμο διπλό σύμπλεγμα 
συστατικών, το οποίο αποτελείται από το ενεργό σύμπλεγμα και το σύμπλεγμα 
συστατικών πρόληψης. Το ενεργό σύμπλεγμα, με πεπτίδια κολλαγόνου, 
υαλουρονικό οξύ, ψευδάργυρο, χαλκό και 9 σημαντικές βιταμίνες σε υψηλή 
συγκέντρωση, ενεργοποιεί τις διεργασίες του σώματος που αφορούν την ομορφιά, 
ενώ μειώνει την εμφάνιση των σημαδιών του χρόνου. Το σύμπλεγμα συστατικών 
πρόληψης παρέχει προληπτική προστασία από τις κύριες αιτίες γήρανσης και τους 
παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος, με τη δύναμη της Aloe Vera και των 
τεσσάρων φυσικών εκχυλισμάτων. Η πρακτική δόση ομορφιάς δεν περιέχει 
γλυκαντικές ουσίες, τεχνητές χρωστικές λακτόζη και γλουτένη.

Ονειρεύεστε νεανική, φυσική ομορφιά, όποια κι αν είναι η ηλικία σας; 
Αυτό ακριβώς επιτάσσουν και τα σύγχρονα πρότυπα ομορφιάς: 

Φυσική και υγιή εμφάνιση.

Θέλετε να απολαμβάνετε νεανική ομορφιά από την κορυφή 
ως τα νύχια;

LR LIFETAKT True Beauty

Η καθημερινή ενίσχυση για νεανική ομορφιά.



Ελλάδα 144,99 € 
(19,32 € ανά 100ml)

Κύπρος 122,99 €
(16,40 € ανά 100ml)
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5in1 Beauty Elixir
Εκπληρώνει τις 5 επιθυμίες ομορφιάς με μόνο μια 
δόση την ημέρα:

1. ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΡΥΤΙΔΕΣ1

2. ΛΑΜΠΕΡΟ, ΥΓΙΕΣ ΔΕΡΜΑ ΧΩΡΙΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ1

3. ΣΦΡΙΓΗΛΟ ΣΩΜΑ, ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑ2

4. ΔΥΝΑΤΑ, ΛΑΜΠΕΡΑ ΜΑΛΛΙΑ3

5. ΓΕΡΑ, ΥΓΙΗ ΝΥΧΙΑ4

True Beauty
ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΕΤ

ΓΙΑ ΟΜΟΡΦΙΑ 
ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ

5in1  
Beauty Elixir
81030 | 30 x 25 ml

True Beauty
ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΕΤ



Ελλάδα: 42,97 € 38,99 €
Κύπρος: 41,37 € 37,49 €
Το Σετ περιλαμβάνει: Σαμπουάν 200ml, Μαλακτική 
Κρέμα 200ml, Μάσκα Μαλλιών  200ml

Ελλάδα: 20,98 € 17,49 €
Κύπρος: 20,98 € 17,49 €
Το Σετ περιλαμβάνει: Ορό για Χέρια & Νύχια 15ml, 
Νail Therapy 5,5ml

Ελλάδα: 412,27 € 324,99 €
Κύπρος: 407,27 € 319,99 €
Το Σετ περιλαμβάνει: Zeitgard 2 
Anti-Age Device, Ορό Ματιών 30 
ml, Κρέμα Ανάπλασης 50 ml, ΔΩΡΟ: 
Θήκη Ταξιδιού 

Ελλάδα: 230,98 € 209,99 €
Κύπρος: 224,98 € 204,99 €
Το Σετ περιλαμβάνει: ZEITGARD 1 Cleansing Device, 
Προϊόν Καθαρισμού 125 ml, ΔΩΡΟ: Θήκη Ταξιδίου

Ελλάδα: 59,98 € 49,99 €
Κύπρος: 57,98 € 48,49 €
Το Σετ περιλαμβάνει: Διαμορφωτικό Gel Σώματος 
200ml, Διορθωτική Κρέμα Σώματος 200ml, ΔΩΡΟ: 
Γάντι για το Ντους

1Σύμφωνα με μελέτη του διεθνώς αναγνωρισμένου Ινστιτούτου Dermatest GmbH. Χρόνος χρήσης: 6 εβδομάδες (τέλη Ιανουαρίου έως αρχές Μαρτίου 2015), αριθμός συμμετεχόντων: 40.

ΓΙΑ ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΟΥ 
ΞΕΚΙΝΑ ΑΠ‘ ΕΞΩ

Για εντυπωσιακό αποτέλεσμα που διαρκεί, σας συνιστούμε την ολιστική διαχείριση 
της ομορφιάς σας. Ενισχύστε την εσωτερική δράση του 5in1 Beauty Elixir με μια 
καθημερινή φροντίδα ομορφιάς με προϊόντα εξωτερικής χρήσης. Η LR LIFETAKT True 
Beauty προσφέρει το κατάλληλο Σετ περιποίησης για κάθε επιθυμία ομορφιάς.

4. Θέλετε να αποκτήσετε 
ακόμα πιο δυνατά και 
λαμπερά μαλλιά;

Το Σύστημα Περιποίησης Μαλλιών 
της LR ALOE VIA περιέχει έναν 
μοναδικό συνδυασμό από gel Aloe 
Vera και 7 φυσικά έλαια, ο οποίος 
θρέφει, δυναμώνει και 
επανορθώνει την τρίχα, 
ενώ την προστατεύει 
από το σπάσιμο.

5. Θέλετε να αποκτήσετε 
πιο γερά και υγιή νύχια;

Ο LR COLOURS Ορός για Χέρια 
& Νύχια, με τα πολύτιμα έλαια 
και βιταμίνες που περιέχει, 
προσφέρει απαλή φροντίδα, 
ενώ το LR COLOURS Nail Thera-
py αναδομεί και βελτιώνει την 
ελαστικότητα και την 
ανθεκτικότητα των νυχιών.

1. Ονειρεύεστε ακόμα πιο 
νεανικό και ελαστικό δέρμα με 
λιγότερες ρυτίδες;

Η ηλεκτρική συσκευή 
αντιγήρανσης LR ZEITGARD 2 
πετυχαίνει ορατή μείωση των 
ρυτίδων. Χάρη στη θερμική 
τεχνολογία θέρμανσης/ψύχρανσης, 
τα δραστικά συστατικά 
αντιγήρανσης διεισδύουν 
στα βαθύτερα στρώματα 
της επιδερμίδας.

2. Θέλετε να αποκτήσετε δέρμα 
πιο υγιές και ομοιόμορφο, με 
λιγότερους ερεθισμούς;

Χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία 
δόνησης/ταλάντωσης που διαθέτει, η 
ηλεκτρική συσκευή καθαρισμού LR ZEIT-
GARD 1 προσφέρει βαθύ και ταυτόχρονα 
απαλό καθαρισμό, ο οποίος είναι έως και 10 
φορές πιο αποτελεσματικός 
σε σχέση με τις 
παραδοσιακές 
μεθόδους 
καθαρισμού1.

3. Ονειρεύεστε μια σφριγηλή 
σιλουέτα με λιγότερη 
κυτταρίτιδα;

Το LR ALOE VIA Σετ Τόνωσης 
περιποιείται εντατικά με την 
δράση της Aloe Vera, ενώ 
βελτιώνει το περίγραμμα του 
σώματος και λειαίνει την 
επιδερμίδα της κοιλιάς, των 
μπράτσων, των μηρών 
και των γλουτών.

71007

70036

Σετ Ανάπλασης
Cleansing  
System Kit
- Classic

27529
20763 10406

Σετ Περιποίησης 
Νυχιών

Aloe Vera  
Σύστημα 
Περιποίησης 
Μαλλιών σε 
Σετ

Aloe Vera  
Σετ Τόνωσης



Dr. Sven Werchan
Ειδικός Διατροφολόγος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ

„Η ολοκληρωμένη διαχείριση της ομορφιάς ξεκινά από την υγιεινή διατροφή και 
ολοκληρώνεται με την κατάλληλη εξωτερική περιποίηση και με το αποτελεσματικό 5in1 

Beauty Elixir, με δράση εκ των έσω. Σε συνδυασμό με τη σωματική άσκηση και με έναν 
υγιεινό τρόπο ζωής, έχετε εντυπωσιακό αποτέλεσμα που διαρκεί.“

Dr. Sven Werchan, Ειδικός Διατροφολόγος

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Η διατροφή είναι το πρώτο βήμα για 
ομορφιά που ξεκινά από μέσα προς τα 

έξω. «Είσαι ό,τι τρως». Όσο περισσότερα 
πολύτιμα θρεπτικά συστατικά περιέχει ένα 
τρόφιμο, τόσο το καλύτερο για τα κύτταρα.

• Απολαύστε εποχιακά φρούτα, τα οποία είναι 
πλούσια σε βιταμίνη C. Οι φράουλες, τα ακτινίδια και 

τα φραγκοστάφυλα αποτελούν πολύτιμη πηγή βιταμίνης 
C και συμβάλλουν στον φυσιολογικό σχηματισμό του 

κολλαγόνου για τη φυσιολογική λειτουργία του δέρματος.
• Πίνετε άφθονο νερό (1,5 – 2,5 L την ημέρα). Η ενυδάτωση διατηρεί 

τη σφριγηλότητα και προσδίδει υγιή όψη στην επιδερμίδα.

ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ
«Το δέρμα είναι ο καθρέφτης της ψυχής». Η καλή διάθεση είναι η 

καλύτερη συνταγή ομορφιάς. Το γέλιο, η χαρά, η επαφή με τη 
φύση και τους αγαπημένους μας ανθρώπους μας κάνει καλό 

και έχει ορατό αποτέλεσμα πάνω μας.

• Ύπνος ομορφιάς. Τίποτα δεν αναζωογονεί καλύτερα 
την επιδερμίδα από τον άφθονο, ποιοτικό ύπνο. 

Ακούστε χαλαρωτική μουσική για 15 λεπτά πριν 
κοιμηθείτε και πηγαίνετε για ύπνο νωρίτερα από 

το συνηθισμένο 3 φορές την εβδομάδα.
• Διατηρήστε την ηρεμία σας. Η 

καθημερινότητά σας είναι γεμάτη 
υποχρεώσεις, μην το αφήνετε 

όμως να σας χαλά τη διάθεση. 
Εάν έχετε ηρεμία και 

χαλαρή διάθεση, 
είστε πολύ πιο 

αποτελεσματικοί. 

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Η τακτική άσκηση χαρίζει νεανική 

όψη στο δέρμα, μεταξύ άλλων λόγω της 
ενίσχυσης της κυκλοφορίας του αίματος.

• Εντάξτε το περπάτημα ή το τρέξιμο στην 
καθημερινότητά σας. 12-15 λεπτά περπάτημα ή τρέξιμο 

την ημέρα παρουσιάζουν αποδεδειγμένα ορατά θετικά 
αποτελέσματα, όπως τη σύσφιξη του συνδετικού ιστού 

και την αναζωογόνηση της επιδερμίδας. Ξεκινήστε τώρα!
• Η γυμναστι κή προσώπου είναι η νέα τάση. Η εξάσκηση 

των μυών του προσώπου οδηγεί αποδεδειγμένα στη 
μείωση των ρυτίδων έκφρασης. Φυσικά, η καλύτερη 
γυμναστική για το πρόσωπό σας είναι το εγκάρδιο γέλιο!
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81030 | 30 x 25 ml
Ελλάδα: 144,49 €
(19,32 € ανά 100ml)
Κύπρος: 122,99 €
(16,40 € ανά 100ml)

Το 5in1 Beauty Elixir εκπληρώνει με 
μοναδικό τρόπο τις 5 κυριότερες 
επιθυμίες ομορφιάς: νεανική εμφάνιση, 
λαμπερό δέρμα, σφριγηλό σώμα, δυνατά 
μαλλιά και γερά νύχια.1-4

Με μια μόνο δόση την ημέρα, το μοναδικό 
διπλό σύμπλεγμα συστατικών ενεργοποιεί 
τις διεργασίες του σώματος που αφορούν 
την ομορφιά, ενώ παρέχει προληπτική 
προστασία από τις κύριες αιτίες γήρανσης, 
για νεανική ομορφιά σε οποιαδήποτε 
ηλικία.

5in1 Beauty Elixir

1 Η βιοτίνη, ο ψευδάργυρος, η βιταμίνη Α, η ριβοφλαβίνη και η νιασίνη συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης του δέρματος. Ο χαλκός συμβάλλει στη διατήρηση του φυσιολογικού 
χρωματισμού του δέρματος. Η βιταμίνη C συμβάλλει στον φυσιολογικό σχηματισμό κολλαγόνου για την φυσιολογική λειτουργία του δέρματος. 2 Ο χαλκός συμβάλλει στη διατήρηση του φυσιολογικού 
συνδετικού ιστού. 3 Η βιοτίνη και ο ψευδάργυρος συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των μαλλιών. Ο χαλκός συμβάλλει στη διατήρηση του φυσιολογικού χρωματισμού των μαλλιών. 
4 Ο ψευδάργυρος συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των νυχιών. 5 Η βιταμίνη Ε συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες. Η θειαμίνη συμβάλλει στη 
φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας. Οι βιταμίνες Β6 και Β12 συμβάλλουν στη μείωση της αίσθησης κόπωσης και εξάντλησης. *της 
διατροφικής τιμής αναφοράς για την ημερήσια πρόσληψη.

Η καθημερινή δόση ομορφιάς για νεανική 
εμφάνιση από την κορυφή ως τα νύχια

Πεδίο εφαρμογής Επιλεγμένα συστατικά:

Σύμπλεγμα συστατικών πρόληψης

1. Νεανική εμφάνιση, με λιγότερες ρυτίδες1

2. Λαμπερό, υγιές δέρμα χωρίς ερεθισμούς1

3. Σφριγηλό σώμα, με λιγότερη κυτταρίτιδα2

4. Δυνατά, λαμπερά μαλλιά3

5. Γερά, υγιή νύχια4

Συνιστώμενη Ημερήσια Δοσολογία:
- 1 φιαλίδιο

Ειδικά χαρακτηριστικά:
- Χωρίς προσθήκη

- γλυκαντικών ουσιών
- τεχνητών χρωστικών
- λακτόζης και γλουτένης

- Σε πρακτική συσκευασία:
- δεν χρειάζεται φύλαξη στο ψυγείο
- χωράει σε κάθε τσάντα

- Πρακτικό μηνιαίο Σετ
- Αναζωογονητική, φρουτώδης γεύση

Ενεργό σύμπλεγμα συστατικών

- 2,5 g πεπτίδια κολλαγόνου
- 50 mg υαλουρονικό οξύ
- χαλκός
- ψευδάργυρος
- 75% βιταμίνη A ανά ημερήσια δόση*
- 100% βιταμίνη E ανά ημερήσια δόση*
- 100% θειαμίνη ανά ημερήσια δόση*
- 100% ριβοφλαβίνη ανά ημερήσια δόση*
- 100% νιασίνη ανά ημερήσια δόση*
- 100% βιταμίνη B6 ανά ημερήσια δόση*
- 100% βιταμίνη B12 ανά ημερήσια δόση*
- 100% βιοτίνη ανά ημερήσια δόση*
- 100% βιταμίνη C ανά ημερήσια δόση*

- 20% gel Aloe Vera
- εκχύλισμα από σαγκουίνι
- εκχύλισμα από μύρτιλλο
- εκχύλισμα από Rhodiola Rosea
- εκχύλισμα πράσινου τσαγιού
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Δέρμα:
Το κολλαγόνο είναι η σημαντικότερη 
δομική πρωτεΐνη του δέρματος, ενώ 
είναι απαραίτητο για την ελαστικότητα 
και την ενυδάτωση του δέρματος. 
Φροντίζει για τη δομή, τη σταθερότητα 
και την ικανότητα του δέρματος να 
συγκρατεί καλύτερα την υγρασία.
Μόνο εάν η δομή του κολλαγόνου είναι 
ακέραιη, μπορούν να αποθηκευθούν 
στην επιδερμίδα τα άλλα ενυδατικά 
συστατικά, όπως το υαλουρονικό οξύ.
Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του 
υαλουρονικού οξέος είναι ότι μπορεί να 
κρατήσει τεράστια ποσότητα νερού. Το 
υαλουρονικό οξύ περιέχεται κυρίως στο 
ενδοκυτταρικό μέρος της δερμίδας. Η 
παραγωγή του από το σώμα μειώνεται 
όσο μεγαλώνουμε. Τα συστατικά που 
προέρχονται από τη φύση προσφέρουν 
πρόσθετη φυσική υποστήριξη στο 
δέρμα.

Το σήμα „Made in Germany“ 
είναι η δική μας υπόσχεση 
ποιότητας, στην οποία 
μπορείτε να βασιστείτε 
100%.

Υγεία του δέρματος: 
Η ισορροπημένη πρόσληψη βιταμινών 
και ιχνοστοιχείων βελτιώνει τη 
λειτουργία της επιδερμίδας, βοηθά 
στην προστασία του δέρματος από τις 
βλαβερές περιβαλλοντικές επιδράσεις 
και υποστηρίζει την ανανέωση των 
κυττάρων. Η βιταμίνη C, η βιταμίνη 
Α, οι βιταμίνες του συμπλέγματος 
Β, η βιταμίνη Ε, ο σίδηρος και ο 
ψευδάργυρος παίζουν ιδιαίτερα 
σημαντικό ρόλο.

Συνδετικός ιστός: 
Οι ίνες κολλαγόνου είναι σημαντικές για 
τον συνδετικό ιστό, καθώς διατηρούν 
τη σφριγηλότητα και την ελαστικότητά 
του. Ο συνδετικός ιστός συναντάται 
σε όλα τα όργανα του σώματος, ενώ 
διέρχεται μέσα από τους μυς, την 
περιτονία και τα όργανα, φτάνοντας 
μέχρι τα εξωτερικά στρώματα του 
δέρματος. Ο χαλκός συμβάλλει 
σημαντικά στην φυσιολογική 
κατάσταση του συνδετικού ιστού 
και υποστηρίζει τις διεργασίες του 
σώματος.

Μαλλιά: 
Η βιοτίνη ανήκει στις υδατοδιαλυτές 
βιταμίνες και παίζει σημαντικό ρόλο 
στη διατήρηση της υγείας των μαλλιών. 
Οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β 
δυναμώνουν τα μαλλιά, ρυθμίζουν 
την παραγωγή λιπαρότητας και 
ενεργοποιούν σημαντικές μεταβολικές 
διεργασίες στη ρίζα των μαλλιών. 
Ο χαλκός ρυθμίζει τις μεταβολικές 
διεργασίες που γίνονται στο σώμα και 
στα κύτταρα της τρίχας, ενώ βελτιώνει 
τη δομή της τρίχας.

Νύχια: 
Τα νύχια των χεριών και των 
ποδιών αποτελούνται από 
αλληλοκαλυπτόμενες κεράτινες 
στιβάδες. Μέσω της κυκλοφορίας 
του αίματος μεταφέρονται στα νύχια 
τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία. 
Ο ψευδάργυρος παίζει ιδιαίτερα 
σημαντικό ρόλο, καθώς συμβάλλει στην 
υγιή ανάπτυξη και στην ανθεκτικότητα 
των νυχιών. Τα πεπτίδια κολλαγόνου 
μπορούν επίσης να υποστηρίξουν την 
ανάπτυξη των νυχιών.



•  ΧΑΡΙΖΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Το Aloe Vera Drinking Gel εφοδιάζει τον 
οργανισμό με δραστικά συστατικά που χαρίζουν περισσότερη 
ενέργεια και ζωντάνια.1

•  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ: Το Aloe Vera Drinking Gel 
ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα.2

•  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΕΙ: Το Aloe Vera Drinking Gel υποστηρίζει τις 
διεργασίες που αναζωογονούν το σώμα.3,4 

•  Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ: Το Aloe Vera Drinking Gel 
τονώνει τη λειτουργία του μεταβολισμού.1

Ελιξήριο ζωής για καλύτερη υγεία1

Το LR Aloe Vera Drinking Gel σας βοηθά να απολαύσετε τη ζωή στο 
έπακρο, καθώς εφοδιάζει, προστατεύει, αναζωογονεί και υποστηρίζει 
το σώμα για καλύτερη υγεία.1-4

Η LR Aloe Vera γίνεται ένας πραγματικός ειδικός για την υγεία, καθώς ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ από πρόσθετα, 
επιστημονικά αποδεδειγμένα δραστικά συστατικά, τα οποία σας υποστηρίζουν σε διαφορετικές 
καταστάσεις της ζωής.

ALOE VERA + ΤΖΙΝΤΖΕΡ

+ ΜΕΛΙ

+ ΛΕΜΟΝΙ

+ ΒΙΤΑΜΙΝΗ C

+ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ

+ ΣΕΛΗΝΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ 
ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ



Τα Aloe Vera Drinking Gels της LR 
LIFETAKT συμπεριλαμβάνονται 
στην Λίστα της Κολωνίας 
(Cologne List®). Η Λίστα της 
Κολωνίας® δημοσιεύει προϊόντα με 
ελαχιστοποιημένο κίνδυνο doping.

Το σήμα „Made in Germany“ είναι η δική 
μας υπόσχεση ποιότητας, στην οποία 
μπορείτε να βασιστείτε 100%.

Η ποιότητα παίζει για εμάς βασικό 
ρόλο. Από την καλλιέργεια μέχρι 
το τελικό προϊόν, όλα τα προϊόντα 
της LR υπόκεινται σε αυστηρούς 
ελέγχους. Η άριστη ποιότητα 
πιστοποιείται από το SGS Institut 
Fresenius και το IASC.
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ΜΟΝΑΔΙΚΟ

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Στην LR, η υψηλή ποιότητα 
συναντά την εξειδίκευση

¹ Τα Aloe Vera Drinking Gels περιέχουν βιταμίνη C, η οποία συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας.
2 Τα Aloe Vera Drinking Gels περιέχουν βιταμίνη C, η οποία συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
3 Τα Aloe Vera Drinking Gels περιέχουν βιταμίνη C, η οποία συμβάλλει στη μείωση της αίσθησης κόπωσης και εξάντλησης.
4 Τα Aloe Vera Drinking Gels περιέχουν βιταμίνη C, η οποία συμβάλλει στην αναγέννηση της ανηγμένης μορφής της βιταμίνης Ε.
* Η περιεκτικότητα σε αλοΐνη είναι κάτω από το όριο ανίχνευσης του 0,1 mg/λίτρο

Μόνο τα LR Aloe Vera Drinking Gels έχουν διακριθεί με τις σφραγίδες 
ποιότητας του SGS INSTITUT FRESENIUS και του IASC, οι οποίες 
πιστοποιούν:

H LR είναι ειδικός στην Aloe Vera για πάνω από 17 χρόνια
Μια από τις πιο σύγχρονες μονάδες παραγωγής Aloe Vera στη Γερμανία
Τυποποιημένες εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου ποιότητας
Συνεργασία με καταξιωμένους ειδικούς

ΥΠΕΡΟΧΗ ΓΕΥΣΗ

Μέσα από τις φυσικές γευστικές νότες και τα διαφορετικά συστατικά 
τους, τα LR LIFETAKT Aloe Vera Drinking Gels χαρακτηρίζονται από 
ποικιλία διαφορετικών γεύσεων:

Την υψηλή ποιότητα των προϊόντων, από καθαρό gel των φύλλων του φυτού 
Aloe Vera, χωρίς αλοΐνη*
Τη βιώσιμη καλλιέργεια στο Μεξικό
Την ήπια επεξεργασία
Τα υψηλά πρότυπα ποιότητας κατά την παραγωγή

Traditional Honey – με ευχάριστη, φυσική γεύση μελιού
Immune Plus – με ελαφρά πικάντικη γεύση τζίντζερ
Peach Flavour – με φρουτώδη γεύση ροδάκινου
Intense Sivera – με μια φυσική γευστική νότα κνίδης
Active Freedom – με αναζωογονητική φυσική γεύση πορτοκαλιού



80700 | 1000 ml        
Ελλάδα: € 34,99 
Κύπρος: € 29,99 

81000 | 1000 ml
Ελλάδα: € 38,99 
Κύπρος: € 32,99

Επιλεγμένα συστατικά:
90 % Gel του φύλλου Aloe Vera
9 % μέλι
75 % Βιταμίνη C1 Ανά Ημερήσια Δόση**

Aloe Vera Drinking Gel
Traditional Honey*

Aloe Vera Drinking Gel
Immune Plus*

Ο ειδικός για τη γενική υγεία

Τα 3 βασικά δομικά στοιχεία για τη γενική 
υγεία:

Ο ειδικός για το ανοσοποιητικό 
σύστημα

¹ Η βιταμίνη C, ο ψευδάργυρος και το σελήνιο συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
2 Ο ψευδάργυρος παίζει ρόλο στη διαδικασία της κυτταρικής διαίρεσης.
3 Η βιταμίνη C συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας.
4 Η βιταμίνη C αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου.
5 Η βιταμίνη C συμβάλλει στον φυσιολογικό σχηματισμό του κολλαγόνου για τη φυσιολογική λειτουργία των οστών, των χόνδρων και του δέρματος.
6 Η βιταμίνη C συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Η τριπλή ενίσχυση για το ανοσοποιητικό σας σύστημα:

Επιλεγμένα συστατικά:
85% gel του φύλλου Aloe Vera
6% χυμός τζίντζερ
8% μέλι
χυμός λεμονιού
100% βιταμίνη C ανά ημερήσια δόση**
100% ψευδάργυρος ανά ημερήσια δόση**
82% σελήνιο ανά ημερήσια δόση**

1. ΕΝΙΣΧΥΣΗ: Ενισχύονται τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος.1

2. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: Ενεργοποιείται η παραγωγή νέων κυττάρων του 
ανοσοποιητικού συστήματος.1,2

3. ΤΟΝΩΣΗ: Γρήγορη αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος.1,3

Απολαυστικό: Η ελαφρά πικάντικη γεύση του τζίντζερ, συναντά την αναζωογονητική 
γεύση του λεμονιού και τη γλυκύτητα του μελιού

Συνιστώμενη Ημερήσια Δοσολογία: 
– 3 x 30 ml

1. ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ: Προσφέρει σημαντικά 
θρεπτικά στοιχεία και βελτιώνει τον μεταβολισμό 
τους.3,4

2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Υποστηρίζει την ανανέωση των 
κυττάρων και τη λειτουργία του ανοσοποιητικού 
συστήματος.5,6

3. ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ: Βελτιώνει τη λειτουργία του 
μεταβολισμού της ενέργειας.3

Απολαυστικό: Με ευχάριστη, φυσική γεύση μελιού

Συνιστώμενη Ημερήσια Δοσολογία:
- 3 x 30 ml



80800 | 1000 ml        
Ελλάδα: € 38,99 
Κύπρος: € 32,99 

80750 | 1000 ml        
Ελλάδα: € 34,99 
Κύπρος: € 29,99 

80850 | 1000 ml        
Ελλάδα: € 38,99 
Κύπρος: € 32,99 

Εξοικονομείτε έως 
Ενημερωθείτε από τον LR συνεργάτη σας
για τις εξαιρετικές προσφορές στα
προγράμματα Autoship.

25%
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Επιλεγμένα συστατικά:
98 % Gel του φύλλου Aloe Vera
χωρίς προσθήκη ζάχαρης2 (πληροφορία για 
διαβητικούς: μόνο 0,054 μονάδα αμύλου)
100 % Βιταμίνη C3 Ανά Ημερήσια Δόση**

Επιλεγμένα συστατικά:
88 % Gel του φύλλου Aloe Vera
56 % Βιταμίνη C  Ανά Ημερήσια Δόση**
60 % Βιταμίνη E Ανά Ημερήσια Δόση**

Επιλεγμένα συστατικά:
90 % Gel του φύλλου Aloe Vera
7% μέλι
Με εκχύλισμα κνίδης

Aloe Vera Drinking Gel
Peach Flavour*

Aloe Vera Drinking Gel
Active Freedom*

Aloe Vera Drinking Gel
Intense Sivera*

Ο ειδικός για όσους προσέχουν τη 
γραμμή τους

Η τριπλή ενίσχυση για όσους προσέχουν τη 
γραμμή τους:

1 Η βιταμίνη C συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. 
2 Η βιταμίνη C συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας.
3 Η βιταμίνη C συμβάλλει στον φυσιολογικό σχηματισμό του κολλαγόνου για τη φυσιολογική λειτουργία των χόνδρων.
4 Η βιταμίνη C συμβάλλει στον φυσιολογικό σχηματισμό του κολλαγόνου για τη φυσιολογική λειτουργία των οστών.
5 Η βιταμίνη C συμβάλλει στη μείωση της αίσθησης κόπωσης και εξάντλησης. 
6 Η βιταμίνη C συμβάλλει στον φυσιολογικό σχηματισμό του κολλαγόνου για τη φυσιολογική λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων. 
7 Η βιταμίνη C αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου.
8 Η βιταμίνη C συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες. 
9 Η Aloe Vera περιέχει φυσικά σάκχαρα.

*  Ακολουθείτε πάντα μια πλούσια και ισορροπημένη διατροφή, σε συνδυασμό με έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
** της διατροφικής τιμής αναφοράς για την ημερήσια πρόσληψη.

Με τριπλή δύναμη για περισσότερη 
ζωντάνια:

Η τριπλή τόνωση για το μυοσκελετικό σας 
σύστημα:

Ο ειδικός για περισσότερη ζωντάνιαΟ ειδικός για την κινητικότητά σας

Συνιστώμενη Ημερήσια Δοσολογία: 
- 3 x 30 ml
- Αρέσει σε μεγάλους αλλά και σε παιδιά

Συνιστώμενη Ημερήσια Δοσολογία: 
- 3 x 30 ml

Συνιστώμενη Ημερήσια Δοσολογία: 
- 3 x 30 ml

1. ΑΝΑΛΑΦΡΟ: Χωρίς ζάχαρη, ιδανικό 
για όσους προσέχουν τη γραμμή τους και 
εξαιρετικά υγιεινό.1

2. ΤΟΝΩΤΙΚΟ: Υποστηρίζει τη λειτουργία 
τουμεταβολισμού.2

3. ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΤΙΚΟ: Βοηθά το σώμα να 
αποβάλλει τις περιττές ουσίες.2

Απολαυστικό: Με φρουτώδη γεύση ροδάκινου

1. ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΕΙ: Υποστηρίζει τη 
λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων.6

2. ΕΦΟΔΙΑΖΕΙ: Προσφέρει βιταμίνη C και 
υποστηρίζει την απορρόφηση του σιδήρου.7

3. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ: Προστατεύει τα κύτταρα 
από το οξειδωτικό στρες.8

Απολαυστικό: Με μια φυσική νότα κνίδης

1. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: Υποστηρίζει τη 
διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των 
χόνδρων.3

2. ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ: Υποστηρίζει τη 
διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των 
οστών.4

3. ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Υποστηρίζει τη λειτουργία του 
μεταβολισμού της ενέργειας και τη μείωση της 
αίσθησης κούρασης.2,5

Απολαυστικό: Με φυσική γεύση πορτοκαλιού



Ελλάδα: € 16,99 
(€ 33,98 ανά 1000 ml) 

Κύπρος: € 13,99 
(€ 27,98 ανά 1000 ml)

80900 | 500 ml        

80950 | 500 ml        

Τα Mind Master της LR LIFETAKT 
συμπεριλαμβάνονται στην Λίστα 
της Κολωνίας (Cologne List®). Η 
Λίστα της Κολωνίας® δημοσιεύει 
προϊόντα με ελαχιστοποιημένο 
κίνδυνο doping.

Το σήμα „Made in Germany“ είναι η δική 
μας υπόσχεση ποιότητας, στην οποία 
μπορείτε να βασιστείτε 100%.

Η ποιότητα παίζει για εμάς 
βασικό ρόλο. Από την 
καλλιέργεια μέχρι το τελικό 
προϊόν, όλα τα προϊόντα της 
LR υπόκεινται σε αυστηρούς 
ελέγχους. Η άριστη ποιότητα 
πιστοποιείται από το SGS Institut 
Fresenius.

Η μόνιμη κατανάλωση του Mind 
Master υποστηρίζει σε βάθος 
χρόνου τη σωματική και πνευματική 
αποδοτικότητα1, ενώ προστατεύει 
από το οξειδωτικό στρες2.

Έχει κατατεθεί Αίτηση για 
Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας***

Σε δύο παραλλαγές:
Η κλασική γεύση με όλη τη δύναμη 
του πράσινου τσαγιού
Η κόκκινη παραλλαγή με φρουτώδη 
γεύση σταφυλιού

Μόνιμη παροχή ενέργειας1 με συστηματική κατανάλωση
Προστασία από το οξειδωτικό στρες2

Formula Red*

Mind Master 
Formula Green*

Επιλεγμένα συστατικά:
Με βιταμίνες & ιχνοστοιχεία
100 % Βιταμίνη Ε Ανά Ημερήσια Δόση**
100 % Βιταμίνη B1 (Θειαμίνη) Ανά Ημερήσια Δόση**
100 % Βιταμίνη B9 (Φυλλικό οξύ) Ανά Ημερήσια Δόση**
100 % Βιταμίνη Β12 Ανά Ημερήσια Δόση***
30 % σίδηρος Ανά Ημερήσια Δόση**
51 % σελήνιο Ανά Ημερήσια Δόση**
Με 36% gel του φύλλου Aloe Vera

Με χυμό σταφυλιού από 
συμπυκνωμένο χυμό σταφυλιού
Με εκχύλισμα πράσινου τσαγιού
Με L-καρνιτίνη
Με συνένζυμο Q10

Πεδίο εφαρμογής:
Μόνιμη παροχή ενέργειας με συστηματική κατανάλωση:
–  Με βιταμίνες του συμπλέγματος Β και σίδηρο4, για περισσότερη 

πνευματική & σωματική αποδοτικότητα1,3

Προστασία:
–  Προστατεύει από το οξειδωτικό στρες2

–  100% κάλυψη των καθημερινών αναγκών του οργανισμού σε βιταμίνη Ε
Με gel του φύλλου Aloe Vera για τη γενική ευεξία του οργανισμού

Συνιστώμενη Ημερήσια Δοσολογία:
– 80 ml

1 Η βιταμίνη Β12 συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας, στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος και στη μείωση της αίσθησης κόπωσης και εξάντλησης. 2 Η βιταμίνη Ε συμβάλλει στην προστασία των 
κυττάρων από το οξειδωτικό στρες. 3 Η θειαμίνη και η βιταμίνη Β12 συμβάλλουν στη φυσιολογική ψυχολογική λειτουργία. 4 Ο σίδηρος συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας και στη μείωση της αίσθησης κόπωσης και 
εξάντλησης. *Ακολουθείτε πάντα μια πλούσια και ισορροπημένη διατροφή, καθώς και έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
** της διατροφικής τιμής αναφοράς για την ημερήσια πρόσληψη. *** Αριθμός Πρωτοκόλλου.: DE 10 2013 205 049 A1



80980 | 35 g / 14 Sticks ανά 2,5 g        
Ελλάδα: € 32,99 (€ 94,26 ανά 100 g) 

Κύπρος: € 27,99 (€ 79,97 ανά 100 g)

Χωρίς ζάχαρη

Πρακτικό, ιδανικό για χρήση καθ' 
οδόν: Χωράει σε κάθε τσέπη και 
προσφέρει άμεσα ενέργεια όπου κι 
αν βρίσκεστε!

Περιέχει τα αμινοξέα λευκίνη, 
ισολευκίνη και βαλίνη (BCAA)
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Άμεσο λάκτισμα ενέργειας1,4 
Προστασία από το οξειδωτικό στρες2,5

Ανοίξτε τη συσκευασία

Λήψη χωρίς νερό

Ξεκινήστε δυναμικά

Επιλεγμένα συστατικά:

80 mg καφεΐνη από Guarana
Λευκίνη, ισολευκίνη, βαλίνη (BCAAs)
Με εκχύλισμα πράσινου τσαγιού
100% βιταμίνη D ανά ημερήσια δόση**
100% βιταμίνη E  ανά ημερήσια δόση**
100% βιταμίνη B1 (θειαμίνη) ανά 
ημερήσια δόση**
100% βιταμίνη Β6  ανά ημερήσια δόση**

100% βιταμίνη Β12 ανά ημερήσια δόση**
25% βιταμίνη C ανά ημερήσια δόση**
Με σκόνη Aloe Vera
20% ψευδάργυρο ανά ημερήσια δόση**
36% σελήνιο ανά ημερήσια δόση**
Με συνένζυμο Q10

Πεδίο εφαρμογής:
Δύναμη και ενέργεια
–  Αναζωογονητική καφεΐνη από Guarana
–   Υψηλή πνευματική αποδοτικότητα, χάρη στις βιταμίνες του συμπλέγματος Β3

Προστασία
–  Με έναν αποτελεσματικό συνδυασμό αντιοξειδωτικών2,5 που σας προστατεύουν από το 

οξειδωτικό στρες
–  100% κάλυψη των καθημερινών αναγκών του οργανισμού σε βιταμίνη D και Ε
–  Με βιταμίνη C που υποστηρίζει το ανοσοποιητικό σύστημα5 
Με σκόνη Aloe Vera που συμβάλλει στη γενική ευεξία του οργανισμού

Συνιστώμενη Ημερήσια Δοσολογία:
–  Αδειάστε το περιεχόμενο ενός φακέλου απευθείας μέσα στο στόμα σας και αφήστε το 

να διαλυθεί αργά

1 Η καφεΐνη που περιέχει το Guarana συμβάλλει στην ενίσχυση της εγρήγορσης και της συγκέντρωσης. Η καφεΐνη που περιέχει το Guarana συμβάλλει στην αύξηση της αντοχής και της αποδοτικότητας. 2 Η βιταμίνη E που περιέχει το Mind Master Extreme συμβάλλει στην προστασία των 
κυττάρων από το οξειδωτικό στρες. 3 Η θειαμίνη, η βιταμίνη B6 και B12 συμβάλλουν στη φυσιολογική ψυχολογική λειτουργία. 4 Η βιταμίνη B12 συμβάλλει στη μείωση της αίσθησης κόπωσης και εξάντλησης.5 Η βιταμίνη C συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού 
συστήματος και στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες.

Mind Master Extreme 
Performance σε Σκόνη



80326 | 30 ml        
Ελλάδα: € 21,99 
(€ 73,30 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 17,99 
(€ 59,97 ανά 100 ml)

80404 | 250 g        
Ελλάδα: € 18,99 
(€ 75,96 ανά 1000 g) 

Κύπρος: € 15,99 
(€ 63,96 ανά 1000 g)

80325 | 60 Κάψουλες / 33,5 g        
Ελλάδα: € 43,99 
(€ 131,31 ανά 100 g) 

Κύπρος: € 36,99 
(€ 110,42 ανά 100 g)

Το γρήγορο σπρέι για το λαιμό Το ευεργετικό τσάι Οι πρακτικές κάψουλες

Επιλεγμένα συστατικά:
86% εκχύλισμα Cistus Incanus
38% Βιταμίνη C ανά Ημερήσια Δόση* 
42% Βιταμίνη Ε ανά Ημερήσια Δόση*

Επιλεγμένα συστατικά:
95% φύλλα Cistus Incanus
5% δροσερά φύλλα μέντας

Επιλεγμένα συστατικά:
72 % εκχύλισμα Cistus Incanus
100 % Βιταμίνη C ανά Ημερήσια Δόση* 
20 % Ψευδάργυρος  ανά Ημερήσια Δόση*

Πεδίο εφαρμογής:
–  Υποστήριξη του Ανοσοποιητικού 

Συστήματος 1

Συνιστώμενη Ημερήσια Δοσολογία:
– 3 x 3 ψεκασμοί
–  Εύκολη δοσομέτρηση με ψεκασμό 

απευθείας στο στόμα

Πεδίο εφαρμογής:
– Για ευεργετική δράση από μέσα

Συνιστώμενη Ημερήσια Δοσολογία:
–  Προσθέστε 1 γεμάτο κουταλάκι 

του γλυκού τσάι σε ένα φλιτζάνι με 
καυτό νερό. Αφήστε για 8–10 
λεπτά και στη συνέχεια σουρώστε.

Πεδίο εφαρμογής:
–  Υποστήριξη του Ανοσοποιητικού 

Συστήματος 1

Συνιστώμενη Ημερήσια Δοσολογία:
–  2x1 κάψουλα

Cistus Incanus Σπρέι** Cistus Incanus Τσάι Βοτάνων** Cistus Incanus 
Κάψουλες**

Η άμυνα του οργανισμού εργάζεται 
ακατάπαυστα. Οι κάψουλες είναι 
εμπλουτισμένες με βιταμίνη C και 
ψευδάργυρο και συμβάλλουν σημαντικά 
στη φυσιολογική λειτουργία του 
ανοσοποιητικού συστήματος. Το σπρέι 
περιέχει επίσης βιταμίνη C, ενώ αποτελεί 
την πρακτική εναλλακτική για γρήγορη 
υποστήριξη καθ' οδόν.

1 Η βιταμίνη C συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. * της διατροφικής τιμής αναφοράς για την ημερήσια πρόσληψη. ** Ακολουθείτε πάντα μια πλούσια και ισορροπημένη διατροφή, καθώς και έναν υγιεινό τρόπο ζωής. *** Σύμφωνα με τις 
νομικές διατάξεις

Το Cistus Incanus είναι ένα 
θαμνώδες φυτό, το οποίο φυτρώνει 
σε εδάφη πλούσια σε μαγνήσιο 
και συναντάται συνήθως στη 
νότια Ευρώπη. Τα προϊόντα Cistus 
Incanus της LR LIFETAKT περιέχουν 
αποκλειστικά τα πολύτιμα, πλούσια 
φύλλα του φυτού. Επομένως, 
το προϊόν είναι πολύ καλύτερο 
ποιοτικά από την απλή σκόνη του 
φυτού.



80361 | 125 ml        
Ελλάδα: € 41,99 
(€ 33,59 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 39,99 
(€ 31,99 ανά 100 ml)

80360 | 60 Κάψουλες / 30,9 g        
Ελλάδα: € 64,99 
(€ 210,32 ανά 100 g) 

Κύπρος: € 54,99 
(€ 177,96 ανά 100 g)

80370 | 30 Κάψουλες / 15 g        
Ελλάδα: € 43,99 
(€ 293,27 ανά 100 g) 

Κύπρος: € 37,99 
(€ 253,27 ανά 100 g)

Το πρωτόγαλα είναι το πρώτο μητρικό γάλα της αγελάδας,το οποίο εφοδιάζει το 
νεογέννητο με όλα όσα χρειάζεται. Για τα προϊόντα Colostrum της LR LIFETAKT 
χρησιμοποιείται μόνο το πλεονάζον πρωτόγαλα από αγελάδες Ευρώπης. Όλα τα 
στάδια παραγωγής λαμβάνουν χώρα στη Γερμανία. Εκτός από τους ελέγχους 
ποιότητας που διεξάγει η LR, το Ινστιτούτο Fresenius επιβλέπει τακτικά κάθε 
στάδιο επεξεργασίας των προϊόντων LR LIFETAKT Colostrum.

Το έντερο ευθύνεται σε μεγάλο 
βαθμό για τη γενική μας ευεξία. Το 
εντερικό τοίχωμα κατοικείται από 
καλά και από άλλου είδους βακτήρια. 
Η φυσική ισορροπία μεταξύ αυτών 
των βακτηρίων συμβάλλει σημαντικά 
στη γενική ευεξία του ανθρώπου.

Σε υγρή μορφή για άμεση 
κατανάλωση

Κάψουλες που περιέχουν πρωτόγαλα, 
πρακτικές και για καθ' οδόν χρήση

Επιλεγμένα συστατικά:
Περιέχει 100% υγρό πρωτόγαλα και 
αποτελεί φυσικό προϊόν με βάση το 
πρωτόγαλα

Επιλεγμένα συστατικά:
800 mg σκόνη Colostrum ανά 
Hμερήσια Δόση

Ειδικά χαρακτηριστικά:
– Προϊόν ανώτερης ποιότητας
 – Χωρίς λίπος
 – Χωρίς καζεΐνη
 – Δεν έχει υποστεί παστερίωση
– Χωρίς***
 – Κατάλοιπα αντιβιοτικών
 – Αναβολικά-ανδρογόνα στεροϊδή
– Χωρίς προσθήκη
 – Χρωστικών
 – Συντηρητικών

Πεδίο εφαρμογής:
–   Για τη γενική ευεξία του οργανισμού με άμεση 

κατανάλωση

Συνιστώμενη Ημερήσια Δοσολογία:
– 8 ml

Ειδικά χαρακτηριστικά:
– Προϊόν ανώτερης ποιότητας
 – Χωρίς λίπος
 – Προσεκτική επεξεργασία
– Χωρίς***
 – Κατάλοιπα αντιβιοτικών

Πεδίο εφαρμογής:
–   Για τη γενική ευεξία του 

οργανισμού με συνεχή 
κατανάλωση

Συνιστώμενη Ημερήσια Δοσολογία:
–  2 x 1 κάψουλα

Colostrum Liquid** Colostrum Κάψουλες**
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Το Pro 12 περιέχει 1 δισεκατομμύριο 
βακτήρια ανά κάψουλα, ενώ περιλαμβάνει 
διπλή μικροκάψουλα, η οποία προστατεύει 
τα βακτήρια πολύ πιο αποτελεσματικά σε 
σχέση με άλλα προϊόντα.

Κατοχυρωμένη Ευρεσιτεχνία***

Κάψουλες για τη γενική ευεξία του 
οργανισμού

Επιλεγμένα συστατικά:
Με 12 καλλιέργειες βακτηρίων
Με φυτικές ίνες

Πεδίο εφαρμογής:
–   Για την ευεξία

Συνιστώμενη Ημερήσια Δοσολογία:
– 1 κάψουλα

Ειδικά χαρακτηριστικά:
– Προϊόν ανώτερης ποιότητας
 – Πατενταρισμένη διαδικασία 
παρασκευής σε μικροκάψουλα
 – Με φυτικές ίνες

Επιλεγμένα συστατικά:
Με 12 καλλιέργειες βακτηρίων
Με φυτικές ίνες

Pro 12 Κάψουλες*

Το Colostrum είναι ένα φυσικό προϊόν άριστης ποιότητας χωρίς συντηρητικά. Ωστόσο, όπως συμβαίνει με πολλές φυσικές 
ύλες, μπορεί να επηρεαστεί από ορισμένες συνθήκες με αποτέλεσμα την εμφάνιση διακυμάνσεων στη σύσταση ή στη γεύση του.



80301 | 150 ml        
Ελλάδα: € 21,99 
(€ 14,66 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 17,99 
(€ 11,99 ανά 100 ml)

80331 | 30 Κάψουλες / 15,2 g        
Ελλάδα: € 42,99 
(€ 282,83 ανά 100 g) 

Κύπρος: € 36,99 
(€ 243,36 ανά 100 g)

* Ακολουθείτε πάντα μια πλούσια και ισορροπημένη διατροφή, σε συνδυασμό με έναν υγιεινό τρόπο ζωής. ** της διατροφικής τιμής αναφοράς για την ημερήσια πρόσληψη
1 Η βιταμίνη C συμβάλλει στο φυσιολογικό σχηματισμό του κολλαγόνου για τη φυσιολογική λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων, των οστών, των χόνδρων, του δέρματος και των δοντιών. 2 Η βιταμίνη D συμβάλλει στη διατήρηση φυσιολογικών οστών, μυών και δοντιών. 3 Η βιταμίνη C συμβάλλει στη 
φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας. 4 Η βιταμίνη C συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες. 

- Χωρίς προσθήκη χρωστικών ουσιών
- Χωρίς προσθήκη συντηρητικών ουσιών

Οι βιταμίνες είναι πραγματικά 
θαυματουργές. Οι βιταμίνες D και B6 
υποστηρίζουν το ανοσοποιητικό 
σύστημα9, η βιταμίνη Β12 την 
κυτταρική διαίρεση10 και η βιταμίνη 
Β1 την υγεία της καρδιάς8. Όλες αυτές 
οι βιταμίνες περιέχονται στο Vita 
Active.

100% κάλυψη των ημερήσιων αναγκών 
σε βιταμίνες, με μόλις 1 κουταλάκι του 
γλυκού

Επιλεγμένα συστατικά:
Από 21 φυσικά, συμπυκνωμένα είδη 
φρούτων και λαχανικών
100 % των 10 βιταμινών:
Βιταμίνη D
Βιταμίνη Ε
Βιταμίνη B1 (Θειαμίνη)
Βιταμίνη B2 (Ριβοφλαβίνη)
Βιταμίνη B3 (Νιασίνη)
Βιταμίνη B5 (Παντοθενικό οξύ )
Βιταμίνη B6
Βιταμίνη B7 (Βιοτίνη)
Βιταμίνη B9 (Φυλλικό οξύ)
Βιταμίνη Β12

Πεδίο εφαρμογής:
–   Για το ανοσοποιητικό σύστημα1

–   Για τη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών 
διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας1

–   Για τη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος2

Ειδικά χαρακτηριστικά:

Συνιστώμενη Ημερήσια Δοσολογία:
–  1 x 5 ml (1 κουταλάκι του γλυκού)

Vita Active
Κόκκινα Φρούτα*

Εδώ και χιλιάδες χρόνια, το Reishi 
θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι 
του πολιτισμού της Άπω Ανατολής. 
Οι ευεργετικές του ιδιότητες 
αναγνωρίζονται μέχρι και σήμερα.

Κάψουλες με το μανιτάρι της 
μακροζωίας

Επιλεγμένα συστατικά:
48 % εκχύλισμα Reishi
20 % σκόνη Reishi
75 % Βιταμίνη C ανά Ημερήσια Δόση**

Πεδίο εφαρμογής:
–  Συμβάλλει στο φυσιολογικό σχηματισμό του 

κολλαγόνου για τη φυσιολογική λειτουργία των 
αιμοφόρων αγγείων1

–  Συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των 
μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην 
παραγωγή ενέργειας3

–  Μειώνει την αίσθηση κούρασης και εξάντλησης
–  Συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής 

κατάστασης των οστών και των δοντιών1

–  Προστατεύει τα κύτταρα από το οξειδωτικό 
στρες4

Συνιστώμενη Ημερήσια Δοσολογία:
– 1 κάψουλα
– Κατάλληλο για Vegan διατροφή

Reishi Plus Κάψουλες*
Το σήμα „Made in Germany“ είναι η 
δική μας υπόσχεση ποιότητας, στην 
οποία μπορείτε να βασιστείτε 100%.



80190 | 60 Κάψουλες / 37,2 g        
Ελλάδα: € 35,99 
(€ 96,75 ανά 100 g) 

Κύπρος: € 29,99 
(€ 80,62 ανά 100 g)

80338 | 60 Κάψουλες / 99,3 g        
Ελλάδα: € 43,99 
(€ 44,30 ανά 100 g) 

Κύπρος: € 36,99 
(€ 37,25 ανά 100 g)

80332 | 90 Κάψουλες / 46,8 g         
Ελλάδα: € 29,99 
(€ 64,08 ανά 100 g) 

Κύπρος: € 25,99 
(€ 55,53 ανά 100 g)

5 Το EPA και το DHA συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς. Γι' αυτό θεωρείται απαραίτητη η καθημερινή πρόσληψη τουλάχιστον 250 mg EPA και DHA. 6 Το ασβέστιο συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή 
ενέργειας και στη φυσιολογική λειτουργία της μετάδοσης σημάτων μεταξύ των κυττάρων. 7 Το μαγγάνιο συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στο φυσιολογικό σχηματισμό του συνδετικού ιστού. 8 Η 
θειαμίνη και η βιταμίνη Β12 συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στη φυσιολογική ψυχολογική λειτουργία. Η θειαμίνη συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικου συστήματος και στη 
φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς. 9 Οι βιταμίνες D και Β6 συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. 10 Η βιταμίνη Β12 συμβάλλει στην λειτουργία της κυτταρικής διαίρεσης.

Το Active Freedom περιέχει 
σημαντικές θρεπτικές ουσίες 
όπως βιταμίνη Ε, D και μαγγάνιο.

Κάψουλες για το μυοσκελετικό 
σύστημα

Active Freedom Κάψουλες*

Επιλεγμένα συστατικά:
50 % Βιταμίνη D ανά Ημερήσια Δόση**  
83 % σε Βιταμίνη Ε
50 % σε Μαγγάνιο

Πεδίο εφαρμογής:
–  Συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής 

κατάστασης των οστών και των μυών2

–  Συμβάλλει στο φυσιολογικό σχηματισμό 
του συνδετικού ιστού7 

Συνιστώμενη Ημερήσια Δοσολογία:
–  2 x 1 κάψουλα

Ειδικά χαρακτηριστικά:
–  Χωρίς λακτόζη
–  Χωρίς γλουτένη
–  Ιδανικό συμπλήρωμα για το Aloe 

Vera Drinking Gel Freedom

Τα ω-3 λιπαρά οξέα EPA 
(εικοσαπενταενοϊκό οξύ) και DHA 
(εικοσιδυαεξαενοϊκό οξύ) είναι 
σημαντικά για την καλή υποστήριξη 
των λειτουργιών της καρδιάς5.  
Μπορούν να επηρεάσουν 
σημαντικά τα επίπεδα των λιπιδίων 
του αίματος και να υποστηρίξουν 
την καλή κυκλοφορία του αίματος.

Κάψουλες για την υγεία της καρδιάς

Πεδίο εφαρμογής:
–  Συμβάλλει στη φυσιολογική 

λειτουργία της καρδιάς5

Συνιστώμενη Ημερήσια Δοσολογία:
–   3 x 1 κάψουλα

Από βιώσιμη αλιεία

Επιλεγμένα συστατικά:
1260 mg ω-3 λιπαρά οξέα
630 mg EPA
420 mg DHA
117 mg β-γλυκάνη

Super Omega Κάψουλες*

Ο συνδυασμός δραστικών ουσιών 
από ασβέστιο και βιταμίνη D 
προσφέρει εξαιρετική υποστήριξη 
στον οργανισμό κατά τη διάρκεια 
της εμμηνόπαυσης. Οι κάψουλες 
Woman Phyto περιέχουν επίσης 
εκχύλισμα κόκκινου τριφυλλιού.

Κάψουλες για υποστήριξη κατά την 
εμμηνόπαυση

Επιλεγμένα συστατικά:
Με ισοφλαβόνες από κόκκινο τριφύλλι
100 % Βιταμίνη D ανά Ημερήσια Δόση**
50 % ασβέστιο ανά Ημερήσια Δόση**

Πεδίο εφαρμογής:
–  Συμβάλλει στη διατήρηση της 

φυσιολογικής κατάστασης των οστών, 
των μυών και των δοντιών6

–  Συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία 
της μετάδοσης σημάτων μεταξύ των 
κυττάρων6

Συνιστώμενη Ημερήσια Δοσολογία:
–  3 x 1 κάψουλα

Ειδικά χαρακτηριστικά:
–  Χωρίς λακτόζη
–  Χωρίς γλουτένη

Woman Phyto Κάψουλες*

57 LR LIFETAKT ΠΡΟΪΟΝΤΑ



80630 | 210 g        
Ελλάδα: € 25,49  
(€ 12,14 ανά 100 g)

Κύπρος: € 23,99 
(€ 11,42 ανά 100 g)

80205 | 250 g        
Ελλάδα: € 22,99 
(€ 91,96 ανά 1000 g) 

Κύπρος: € 20,99 
(€ 83,96 ανά 1000 g)

1 Το χρώμιο συμβάλλει στο φυσιολογικό μεταβολισμό των μακροθρεπτικών συστατικών και στη διατήρηση του φυσιολογικού επιπέδου σακχάρου στο αίμα. 2 Οι πρωτεΐνες συμβάλλουν στη διατήρηση και στην αύξηση της μυϊκής μάζας, καθώς και στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των οστών. 3 
Η βιταμίνη Β6 συμβάλλει στο φυσιολογικό μεταβολισμό των πρωτεϊνών και του γλυκογόνου, ενώ ρυθμίζει την ορμονική δραστηριότητα. 
* Ακολουθείτε πάντα μια πλούσια και ισορροπημένη διατροφή, σε συνδυασμό με έναν υγιεινό τρόπο ζωής. ** της διατροφικής τιμής αναφοράς για την ημερήσια πρόσληψη 

Το σήμα „Made in Germany“ είναι η 
δική μας υπόσχεση ποιότητας, στην 
οποία μπορείτε να βασιστείτε 100%.

Οι φυτικές ίνες είναι σύνθετοι 
υδατάνθρακες και αποτελούν 
σημαντικό κομμάτι της διατροφής 
μας. Τις βρίσκουμε σε φρούτα, 
λαχανικά και προϊόντα ολικής 
άλεσης, ενώ παίζουν σημαντικό 
ρόλο στη φυσιολογική λειτουργία 
της πέψης.

Φυτικές ίνες για την καταπολέμηση της 
αίσθησης πείνας

Επιλεγμένα συστατικά:
Υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες από 
3 διαφορετικές πηγές
Με φυσικό γλυκαντικό από το φυτό stevia
108% χρώμιο ανά Ημερήσια Δόση**

Fiber Boost  
Ρόφημα σε Σκόνη*

Πεδίο εφαρμογής:
–  Συμβάλλει στο φυσιολογικό 

μεταβολισμό των μακροθρεπτικών 
συστατικών. Ο οργανισμός 
αφομοιώνει καλύτερα πρωτεΐνες, 
υδατάνθρακες και λιπίδια.1

–  Συμβάλλει στη διατήρηση του 
φυσιολογικού επιπέδου σακχάρου 
στο αίμα, αποτρέποντας την έντονη 
αίσθηση πείνας.1

Συνιστώμενη Ημερήσια Δοσολογία:
–  Διαλύστε 2 κοφτά δοσομετρικά 

κουταλάκια σε 200 ml άπαχο γάλα 
χωρίς λακτόζη ή σε νερό.

Η επαρκής κατανάλωση υγρών είναι 
ιδιαίτερα σημαντική για τον 
οργανισμό. Ο συνδυασμός πολύτιμων 
βοτάνων δεν περιέχει θερμίδες και 
προσφέρει μια εξαιρετική εναλλακτική 
για να ικανοποιήσετε τη δίψα σας.

Τσάι για την υποστήριξη της πέψης

Πεδίο εφαρμογής:
–  Φροντίζει καθημερινά για την 

επαρκή πρόσληψη υγρών, ειδικά 
στα πλαίσια ενός προγράμματος 
διατροφής

Συνιστώμενη Ημερήσια Δοσολογία:
–  Προσθέστε 1 γεμάτο κουταλάκι του 

γλυκού τσάι σε ένα φλιτζάνι με καυτό 
νερό. Αφήστε για 5–7 λεπτά και στη 
συνέχεια σουρώστε.

–  Καταναλώστε καθημερινά 3–4 
φλιτζάνια.

Επιλεγμένα συστατικά:
πράσινο τσάι
φύλλα Mate
φλοιός lapacho
φύλλα τσουκνίδας
τσάι Rooibos
λεμονόχορτο
γλυκόριζα

Τσάι Βοτάνων*



80550 | 375 g        
Ελλάδα: € 48,99 
(€ 130,64 ανά 1000 g) 

Κύπρος: € 41,99 
(€ 111,97 ανά 1000 g)

80102 | 360 Δισκία / 252 g        
Ελλάδα: € 36,99 
(€ 146,79 ανά 1000 g) 

Κύπρος: € 31,99 
(€ 126,94 ανά 1000 g)

4 Το κάλιο υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος και των μυών. 5 Το μαγνήσιο συμβάλλει στη μείωση της αίσθησης κόπωσης και εξάντλησης και στην ισορροπία των ηλεκτρολυτών.  6 Το ασβέστιο συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών 
διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας, ενώ είναι απαραίτητο για τη διατήρηση φυσιολογικών οστών και δοντιών.

Ειδικά χαρακτηριστικά:
- Το Protein Power της LR LIFETAKT συμπεριλαμβάνεται στην 
Λίστα της Κολωνίας (Cologne List®). Η Λίστα της Κολωνίας® 
δημοσιεύει προϊόντα με ελαχιστοποιημένο κίνδυνο doping.

Οι πρωτεΐνες είναι ενώσεις 
αμινοξέων με σημαντικές 
λειτουργίες στο σώμα.

Ρόφημα σε σκόνη για την ανάπτυξη των μυών

Επιλεγμένα συστατικά::
80 % καθαρή πρωτεΐνη
5 διαφορετικές πηγές πρωτεΐνης
23 % μαγνήσιο ανά Ημερήσια Δόση** 
(αναφορικά με την προετοιμασία με 125 ml γάλα)
29 % Βιταμίνη B6 ανά Ημερήσια Δόση** 
(αναφορικά με την προετοιμασία με 125 ml γάλα)

Πεδίο εφαρμογής:
–  Συμβάλλει στην ανάπτυξη και τη διατήρηση της μυϊκής 

μάζας2

–  Συμβάλλει στο φυσιολογικό μεταβολισμό της ενέργειας, 
των πρωτεϊνών3 και του γλυκογόνου

–  Συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης 
των οστών2

Συνιστώμενη Ημερήσια Δοσολογία:
–  Ανακατέψτε μια δοσομετρική κουταλιά 

(12,5 g) σε 100 ml νερό ή 125 ml άπαχο 
γάλα και καταναλώστε καθημερινά.

Protein Power
Ρόφημα σε σκόνη με γεύση βανίλια*

Το Pro Balance προσφέρει στον 
οργανισμό σας πολύτιμα βασικά 
μέταλλα και ιχνοστοιχεία για την 
εσωτερική ισορροπία4.

Δισκία για την υποστήριξη της οξεοβασικής 
ισορροπίας

Pro Balance Δισκία*

Επιλεγμένα συστατικά:
Μέταλλα και ιχνοστοιχεία
15 % κάλιο ανά Ημερήσια Δόση**
53 % μαγνήσιο ανά Ημερήσια Δόση**
87 % ασβέστιο ανά Ημερήσια Δόση**
45 % χαλκός ανά Ημερήσια Δόση**
150 % χρώμιο ανά Ημερήσια Δόση**
160 % μολυβδαίνιο ανά Ημερήσια Δόση**

Πεδίο εφαρμογής:
–  Για τη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος3

–  Για τη φυσιολογική λειτουργία των μυών3

–  Συμβάλλει στη διατήρηση της ισορροπίας των ηλεκτρολυτών4

–  Για τη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που 
αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας5

–  Συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του μεταβολισμού μικροθρεπτικών 
στοιχείων2 

–  Συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των οστών και 
των δοντιών6

Συνιστώμενη Ημερήσια Δοσολογία:
–  3 x 4 δισκία
Ειδικά χαρακτηριστικά:
– Προϊόν ανώτερης ποιότητας
 –  Επιλεγμένα μέταλλα και ιχνοστοιχεία
 –  Πολύτιμο μίγμα από κιτρικά, ανθρακικά και γλυκονικά άλατα
 –  Χωρίς λακτόζη



Το ένα 
Ελλάδα: € 40,99 (€ 91,09 ανά 1000 g) 

Κύπρος: € 38,99 (€ 86,64 ανά 1000 g)

80295 | 450 g Συσκευασία        
Ελλάδα: € 40,99 
(€ 91,09 ανά 1000 g) 

Κύπρος: € 38,99 
(€ 86,64 ανά 1000 g)

80201 | 450 g Συσκευασία        

80280 | 450 g Συσκευασία        

80203 | 450 g Συσκευασία        

Τα κρεμώδη ροφήματα Figu Active ετοιμάζονται εύκολα 
και γρήγορα. Το απολαυστικό αυτό υποκατάστατο 
γεύματος είναι διαθέσιμο σε μια πλούσια ποικιλία 
διαφορετικών γεύσεων.

Μόνο 224-230 kcal ανά μερίδα:
28 g ρόφημα Figu Active + 250 ml γάλα με 
1,5% λιπαρά χωρίς λακτόζη

1 γεύμα1

ΜΟΝΟ € 2,55

Κρεμώδες γεύμα

Επιλεγμένα συστατικά:
Ισορροπημένος συνδυασμός θρεπτικών ουσιών
Συνδυασμός από φυτική και ζωική πρωτεΐνη
Περιέχει φυσικά σάκχαρα

Ειδικά χαρακτηριστικά
–  Χωρίς λακτόζη
–  Χωρίς γλουτένη
–  Χωρίς προσθήκη συντηρητικών ουσιών
– Χωρίς προσθήκη ζάχαρης
(περιέχει φυσικά σάκχαρα)

Πεδίο εφαρμογής:
–  Η αντικατάσταση δύο καθημερινών γευμάτων υποστηρίζει την 

απώλεια βάρους
–  Η αντικατάσταση ενός από τα καθημερινά γεύματα υποστηρίζει 

τη διατήρηση του επιθυμητού βάρους

Συνιστώμενη Ημερήσια Δοσολογία:
–  Αντικαταστήστε ένα κανονικό γεύμα με ένα ρόφημα
–  Αναμείξτε 3 κουταλιές της σούπας (28 g) σκόνη σε 250 

ml άπαχο γάλα χωρίς λακτόζη

Figu Active Ροφήματα σε σκόνη
Φράουλα-Μπανάνα

Βανίλια

Latte-Macchiato

Οι νιφάδες Figu Active είναι ένα 
υποκατάστατο γεύματος που μοιάζει με 
muesli, το οποίο σας υποστηρίζει κατά την 
απώλεια βάρους ή κατά τη διατήρηση του 
επιθυμητού βάρους*.

Απολαυστικό γεύμα σε μορφή 
muesli

Μόνο 223 kcal ανά μερίδα: 
35 g νιφάδες Figu Active + 200 g 
γιαούρτι με 1,5% λιπαρά χωρίς 
λακτόζη

1 γεύμα1

ΜΟΝΟ € 3,20

Figu Active Flakes
Crunchy Cranberry

Επιλεγμένα συστατικά:
Ισορροπημένος συνδυασμός 
θρεπτικών ουσιών

Ειδικά χαρακτηριστικά:
– Χωρίς λακτόζη

Πεδίο εφαρμογής:
–  Η αντικατάσταση δύο καθημερινών 

γευμάτων υποστηρίζει την απώλεια βάρους
–  Η αντικατάσταση ενός από τα καθημερινά 

γεύματα υποστηρίζει τη διατήρηση του 
επιθυμητού βάρους.

Συνιστώμενη Ημερήσια Δοσολογία:
–  Αντικαταστήστε ένα κανονικό γεύμα με τις 

νιφάδες
–  Αναμείξτε 3 κουταλιές της σούπας (35 g) σε 

200 g άπαχο γιαούρτι χωρίς λακτόζη

1 Αναφέρεται σε ένα από τα τρία γεύματα της ημέρας, με ενεργειακή πρόσληψη 2000 kcal ημερησίως * Η αντικατάσταση ενός από τα καθημερινά γεύματα στα πλαίσια μιας δίαιτας μειωμένων θερμίδων με υποκατάστατο γεύματος, συμβάλλει στη διατήρηση του επιθυμητού βάρους μετά την απώλεια βάρους. Η 
αντικατάσταση δύο καθημερινών γευμάτων στα πλαίσια μιας δίαιτας μειωμένων θερμίδων με υποκατάστατο γεύματος, συμβάλλει στην απώλεια βάρους. Για να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα, συνιστάται η αντικατάσταση 1-2 γευμάτων ημερησίως.

Το σήμα „Made in Germany“ 
είναι η δική μας υπόσχεση 
ποιότητας, στην οποία μπορείτε 
να βασιστείτε 100%.



Η μία  
Ελλάδα: € 40,99 (€ 81,98 ανά 1000 g) 

Κύπρος: € 38,99 (€ 77,98 ανά 1000 g)

Το ένα  
Ελλάδα: € 27,49  (€ 76,36 ανά 1000 g) 

Κύπρος: € 26,99  (€ 74,97 ανά 1000 g)

80271 | 6 x 60 g        

80284 | 6 x 60 g        

80272 | 6 x 60 g       

80209 | 500 g Συσκευασία        

80208 | 500 g Συσκευασία        

80210 | 500 g Συσκευασία       

Οι σούπες Figu Active είναι ένα ζεστό 
υποκατάστατο γεύματος που διευκολύνει την 
προσπάθεια απώλειας ή διατήρησης βάρους*. 
Το γεύμα είναι διαθέσιμο σε τρεις αλμυρές 
παραλλαγές, προσφέροντας μεγάλη ποικιλία 
γεύσεων.

Μόνο 208-214 kcal ανά μερίδα:
57 g σούπα Figu Active + 300 ml νερό

1 γεύμα1

ΜΟΝΟ € 4,67

Πικάντικο, ζεστό γεύμα

Figu Active
Σούπες
Ντομάτα-Mediterranée

Πατάτα-Auberge

Λαχανικά-Κάρυ India

Επιλεγμένα συστατικά:
Ισορροπημένος συνδυασμός 
θρεπτικών ουσιών

Πεδίο εφαρμογής:
–  Η αντικατάσταση δύο 

καθημερινών γευμάτων 
υποστηρίζει την απώλεια βάρους 
–  Η αντικατάσταση ενός από τα 

καθημερινά γεύματα 
υποστηρίζει τη διατήρηση του 
επιθυμητού βάρους.

Συνιστώμενη Ημερήσια Δοσολογία:
–  Αντικαταστήστε ένα κανονικό γεύμα 

με μια σούπα.
–  Αναμείξτε 4 κουταλιές της σούπας 

(57 g) σκόνη με έναν αναδευτήρα σε 
300 ml καυτό νερό.

Μόνο 224-226 kcal ανά μπάρα:

Οι μπάρες Figu Active μπορούν να 
αντικαταστήσουν ένα πλήρες γεύμα, ενώ 
είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για κατανάλωση 
όταν βρίσκεστε στο δρόμο. Επιλέξτε 
ανάμεσα σε τρεις απολαυστικές παραλλαγές.

1 γεύμα1

ΜΟΝΟ € 4,58

Πρακτικό γεύμα όπου και αν 
βρίσκεστε

Επιλεγμένα συστατικά:
Ισορροπημένος συνδυασμός 
θρεπτικών ουσιών

Πεδίο εφαρμογής:
–  Η αντικατάσταση δύο 

καθημερινών γευμάτων 
υποστηρίζει την απώλεια βάρους 
–  Η αντικατάσταση ενός από τα 

καθημερινά γεύματα 
υποστηρίζει τη διατήρηση του 
επιθυμητού βάρους

Συνιστώμενη Ημερήσια Δοσολογία:
–  Αντικαταστήστε ένα κανονικό 

γεύμα με μια μπάρα

Figu Active 6άδες 
Μπάρες
με γεύση Nougat

με γεύση Φράουλα – Γιαούρτι

με γεύση Crunchy Caramel

1 Αναφέρεται σε ένα από τα τρία γεύματα της ημέρας, με ενεργειακή 
πρόσληψη 2000 kcal ημερησίως; κατάστατο γεύματος, συμβάλλει 
στη διατήρηση του επιθυμητού βάρους μετά την απώλεια βάρους. Η 
αντικατάσταση δύο καθημερινών γευμάτων στα πλαίσια μιας δίαιτας 
μειωμένων θερμίδων με υποκατάστατο γεύματος, συμβάλλει στην 
απώλεια βάρους. Για να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα, 
συνιστάται η αντικατάσταση 1-2 γευμάτων ημερησίως.





Η σειρά LR ALOE VIA είναι ο δρόμος σας προς τη φυσικά όμορφη 
και περιποιημένη επιδερμίδα, με την περιποιητική και 
αναζωογονητική δύναμη της Aloe Vera.
Τα προϊόντα ενυδάτωσης και περιποίησης καλύπτουν κάθε ανάγκη 
όλων των ηλικιών και προφέρουν προστασία και φροντίδα σε όλο 
το σώμα.

Η LR ZEITGARD είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα αντιγήρανσης 
που χαρίζει νεανική όψη στην επιδερμίδα του προσώπου. Το 
επαγγελματικό, ολοκληρωμένο concept προσφέρει εξειδικευμένα 
προϊόντα, ανάλογα με τις ανάγκες της επιδερμίδας σας, για 
αντιγηραντική περιποίηση σε τρία βήματα. Νεανική όψη σε βάθος 
χρόνου, ευκολότερα από ποτέ!

Η σειρά ειδικής περιποίησης LR MICROSILVER PLUS προσφέρει 
αντιβακτηριακή προστασία και αποτελεσματική περιποίηση της 
ερεθισμένης και ταλαιπωρημένης επιδερμίδας, με έναν συνδυασμό 
δραστικών συστατικών από MICROSILVER BGTM, πανθενόλη και 
ενώσεις ψευδαργύρου.

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
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65 LR ALOE VIA

Η σειρά LR ALOE VIA δημιουργήθηκε για να σας προσφέρει τις 
περιποιητικές και αναζωογονητικές ιδιότητες της Aloe Vera, για φυσικά 
όμορφη επιδερμίδα που ακτινοβολεί υγεία. Ανεξάρτητα από την ηλικία 
σας, στη μεγάλη γκάμα των προϊόντων μας θα βρείτε τα κατάλληλα 
προϊόντα που ταιριάζουν στις ανάγκες σας. Έτσι, εσείς και οι 
αγαπημένοι σας είστε πλήρως εφοδιασμένοι με τις ευεργετικές 
ιδιότητες της Aloe Vera.
Ο πυλώνας της αποτελεσματικότητας των προϊόντων μας: σύμφωνα με 
ένα concept περιποίησης που εμπνέει εμπιστοσύνη στους 
καταναλωτές, η σειρά LR ALOE VIA συνδυάζει το πολυτιμότερο 
συστατικό της Aloe Vera – το καθαρό gel των φύλλων της – με την 
15ετή εμπειρία της LR στο χώρο της Aloe Vera περιποίησης. Η υψηλή 
περιεκτικότητα σε Aloe Vera, ο αποτελεσματικός συνδυασμός 
δραστικών συστατικών και η φυσική δύναμη των πολύτιμων 
βιολογικών εκχυλισμάτων, κάνουν τη σειρά περιποίησης LR ALOE VIA 
μοναδική και εξαιρετικά αποτελεσματική:
•  αναδομεί
•  ενυδατώνει
•  καταπραΰνει
•  προστατεύει

Το Ινστιτούτο IASC (International Aloe Science Council) διενεργεί 
συστηματικούς ελέγχους, οι οποίοι εγγυώνται την υψηλή ποιότητα της 
Aloe Vera που χρησιμοποιούμε, από την παραγωγή έως και την 
επεξεργασία. Το ανεξάρτητο Ινστιτούτο Dermatest πιστοποιεί τη 
συμβατότητα με την επιδερμίδα. Έχει κατατεθεί Αίτηση για Δίπλωμα 
Ευρεσιτεχνίας για 28 Προϊόντα της σειράς LR ALOE VIA, χάρη στο 
μοναδικό συνδυασμό από gel Aloe Vera και διαφορετικά βιολογικά 
εκχυλίσματα.
Οδηγηθείτε κι εσείς στο δρόμο προς τη φυσικά όμορφη επιδερμίδα, με 
τη σειρά LR ALOE VIA.

Ο δρόμος σας προς τη 
φυσικά όμορφη και 
περιποιημένη 
επιδερμίδα

Εμπλουτισμένα με πλούσια βιολογικά 
εκχυλίσματα, ειδικά επιλεγμένα για κάθε 
ανάγκη περιποίησης.

Το Aloe Vera gel υπόκειται σε συνεχείς ελέγχους από το 
διεθνώς αναγνωρισμένο Ινστιτούτο IASC (International 
Aloe Science Council), κατά την παραγωγή και την 
επεξεργασία του.

Η συμβατότητα με την επιδερμίδα όλων των Aloe Vera 
Προϊόντων πιστοποιείται από τα διεθνώς αναγνωρισμένα, 
ανεξάρτητα Ινστιτούτα Dermatest και Derma Consult.

Έχει κατατεθεί Αίτηση για Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας για 28 
Προϊόντα της σειράς LR ALOE VIA, χάρη στο μοναδικό 
συνδυασμό από gel Aloe Vera και διαφορετικά βιολογικά 
εκχυλίσματα.

Τα προϊόντα LR ALOE VIA ακολουθούν τα 
πρότυπα ποιότητας „Made in Germany“. 
Αυτή είναι η δική μας υπόσχεση ποιότητας, στην 
οποία μπορείτε να βασιστείτε 100%.

Υψηλή περιεκτικότητα σε Aloe Vera, για 
εντατική περιποίηση και ανάπλαση, ακόμα και 
για την ευαίσθητη επιδερμίδα



Επωφεληθείτε από τη φυσική αναπλαστική ιδιότητα της Aloe Vera για ιδιαίτερα ευαίσθητες ή απαιτητικές επιδερμίδες. Τα προϊόντα LR ALOE VIA 
απλώνονται σαν ένα προστατευτικό φιλμ στην επιδερμίδα, τη δροσίζουν, την καταπραΰνουν, και ενισχύουν τη διαδικασία ανάπλασης.

Για μια ευχάριστη αίσθηση 
υγείας στην επιδερμίδα

Ολοκληρωμένη Aloe Vera Περιποίηση από την 
κορυφή ως τα νύχια

Ανάπλαση και Περιποίηση

LR ALOE VIA
Ειδική Περιποίηση

LR ALOE VIA
Στοματική Περιποίηση
Για όμορφο χαμόγελο γεμάτο 
υγεία

Για όμορφο, λαμπερό 
πρόσωπο

LR ALOE VIA
Περιποίηση και Καθαρισμός 
Προσώπου 

LR ALOE VIA
Περιποίηση και  
Καθαρισμός Σώματος

Για αισθητά απαλή επιδερμίδα
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Η Aloe Vera είναι πραγματικά πολυτάλαντη. Παράλληλα με την αντιφλεγμονώδη δράση που έχει, αναδομεί και ενυδατώνει την επιδερμίδα. 
Η χαρισματική Aloe Vera μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλη την οικογένεια, για την ολοκληρωμένη περιποίηση ολόκληρου του σώματος.

Εξατομικευμένη Περιποίηση και Προστασία

Για λαμπερά, απαλά μαλλιά

LR ALOE VIA 
Περιποίηση Mαλλιών

Για φρέσκια, περιποιημένη ανδρική 
επιδερμίδα

LR ALOE VIA
Ανδρική Περιποίηση

Για την απαλή 
φροντίδα της 
βρεφικής & της 
παιδικής επιδερμίδας 
και των δοντιών

LR ALOE VIA 
Βρεφική & Παιδική Περιποίηση

Για την προστασία της 
επιδερμίδας από την 
ηλιακή ακτινοβολία

LR ALOE VIA
Αντηλιακή Περιποίηση





20600 | 400 ml        
Ελλάδα: € 21,99 
(€ 54,98 ανά 1000 ml) 

Κύπρος: € 20,99 
(€ 52,48 ανά 1000 ml)

20601 | 100 ml        
Ελλάδα: € 17,89 
Κύπρος: € 16,79 

20602 | 100 ml        
Ελλάδα: € 21,99 
Κύπρος: € 20,99 

Aloe Vera
83%

Aloe Vera
90%

Aloe Vera
79%

Πλούσια κρέμα για ιδιαίτερα ξηρές 
επιδερμίδες που έχουν ανάγκη από 
περιποίηση
•  Με 79 % gel Aloe Vera και εκχύλισμα 

από κερί μέλισσας (πρόπολη)
•  Προσφέρει εντατική θρέψη και 

ενισχύει τον φυσικό επιδερμικό 
φραγμό

•  Χαρίζει μια ευχάριστη αίσθηση 
απαλότητας στην επιδερμίδα

Απαλό σπρέι για όλο το σώμα
•  Με 83 % gel Aloe Vera, 11 εκχυλίσματα 

βοτάνων και κερί μέλισσας (πρόπολη)
• Απλώνεται σαν προστατευτική 
μεμβράνη πάνω στην επιδερμίδα, 
καταπραΰνει, δροσίζει και υποστηρίζει 
τις φυσικές διεργασίες αναζωογόνησης  
•  Παρασκευάζεται χωρίς προσθήκη 

αρωματικών ελαίων

Δροσιστικό gel για την ξηρή, 
ερεθισμένη επιδερμίδα
•  Με εξαιρετικά υψηλή περιεκτικότητα 

σε Aloe Vera gel (90%)
•  Προσφέρει εντατική ενυδάτωση
•  Δροσίζει, καταπραΰνει και 

αναζωογονεί
•  Παρασκευάζεται χωρίς προσθήκη 

αρωματικών ελαίων
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Ειδική Περιποίηση

LR ALOE VIA Ειδική Περιποίηση
Ιδιαίτερα ευεργετική και αναζωογονητική 
περιποίηση της απαιτητικής επιδερμίδας 
και φροντίδα των ερεθισμών του δέρματος. 
Τα προϊόντα LR ALOE VIA απλώνονται σαν 
προστατευτικό φιλμ στην ερεθισμένη 
επιδερμίδα, τη δροσίζουν, την 
καταπραΰνουν και ενισχύουν τη διαδικασία 
ανάπλασης. Ειδικά ενεργά συμπλέγματα και 
ευεργετικά φυτικά εκχυλίσματα 
υποστηρίζουν και προστατεύουν την 
επιδερμίδα.

Για μια ευχάριστη 
αίσθηση στην 
επιδερμίδα
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Aloe Vera
Σπρέι Άμεσης 
Δράσης

Aloe Vera
Ενυδατικό Συμπυκνωμένο 
Gel

Aloe Vera
Προστατευτική Κρέμα με 
Πρόπολη

Το σήμα „Made in Germany“ 
είναι η δική μας υπόσχεση 
ποιότητας, στην οποία μπορείτε 
να βασιστείτε 100%.

Όλα τα
προϊόντα είναι 

διαθέσιμα 
και σε Σετ.
Βλ. σελ. 70



ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  € 50,87 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕΤ ΜΟΝΟ  Ελλάδα: € 43,99 
 Κύπρος από € 48,77 μόνο  € 41,99 

20650    
€ 21,99
€ 17,89
€ 10,99

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

Η φροντίδα έκτακτης ανάγκης 
για όλες τις περιπτώσεις
Aloe Vera Box Ειδικής  
Περιποίησης

Για άμεση βοήθεια 
καθημερινά

Ένα Κουτί “Πρώτων Βοηθειών” για όλες τις περιπτώσεις! Οι τρεις Ειδικοί 
της Aloe Vera υποστηρίζουν τη φυσική ανάπλαση της επιδερμίδας σε 
περιπτώσεις ερεθισμού – προσφέροντας extra περιποίηση. Το Special 
Care Box αποτελεί το ιδανικό πακέτο έκτακτης ανάγκης για το σπίτι και 
για το δρόμο.

Κρέμα με Πρόπολη, 100 ml 
Συμπυκνωμένο Gel, 100 ml 
Σπρέι Άμεσης Δράσης 
Aloe Vera Σπρέι Άμεσης Δράσης σε πρακτική 
συσκευασία των 150 ml (ειδική συσκευασία 
που διατίθεται μόνο με το Box)  
*Δωρεάν Ενημερωτική Μπροσούρα



20603 | 100 ml        
Ελλάδα: € 17,89 
Κύπρος: € 16,79 

20604 | 200 ml        
Ελλάδα: € 28,49 
(€ 14,25 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 27,29 
(€ 13,65 ανά 100 ml)

20606 | 50 ml        
Ελλάδα: € 34,59  Κύπρος: € 33,59
(€ 69,18 ανά 100 ml)  (€ 67,18 ανά 100 ml)

Aloe Vera

Aloe Vera

Aloe Vera

45%
60%

20%

Θερμαντική λοσιόν για μυϊκά πιασίματα
•  Με 45% gel Aloe Vera και φυσικά 

αιθέρια έλαια
•  Αίσθηση ζεστασιάς που διαρκεί και 

βοηθά στη χαλάρωση των πιασμένων 
μυών

•  Υποστηρίζει την αιμάτωση της 
επιδερμίδας και προσφέρει απαλή 
περιποίηση

•  Ενδείκνυται ιδιαίτερα για μασάζ
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* Αριθμός Διπλώματος EP 2 399 648 B1
**  Σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε από το Ινστιτούτο Dermatest σε 20 συμμετέχοντες το Μάιο του 2010

LR ALOE VIA ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
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Aloe Vera 
Χαλαρωτική Θερμαντική 
Λοσιόν

Aloe Vera 
Πολυλειτουργικό MSM Body 
Gel

Δροσιστικό gel cream που απορροφάται 
γρήγορα, κατάλληλο για τις 
καταπονημένες περιοχές των μυών και 
των αρθρώσεων. 
•  Περιέχει 60% gel Aloe Vera, MSM 

(οργανική ένωση θείου), φύλλα 
αρκτοστάφυλου και εκχύλισμα ιτιάς

•  Χαρίζει ελαστικότητα και σφριγηλότητα 
στην επιδερμίδα

Aloe Vera
Ρυθμιστική Κρέμα 
DermaIntense

Ιδιαίτερα πλούσια κρέμα για τα πολύ 
απαιτητικά σημεία της επιδερμίδας
•  Με 20% gel Aloe Vera και ένα σύμπλεγμα 

δραστικών συστατικών από Βιταμίνη Β12, 
λάδι νυχτολούλουδου και εκχύλισμα 
οξυάκανθου

•  Καταπραΰνει και χαρίζει εντατική ενυδάτωση
•  Ενεργοποιεί την αναπλαστική ικανότητα της 

επιδερμίδας και ελαττώνει την τραχύτητα, τις 
κοκκινίλες και τις φολίδες**

•  Η επιδερμίδα αναζωογονείται και ανακτά τη 
φυσική της ισορροπία

•  Παρασκευάζεται χωρίς αρωματικά έλαια

Το σήμα „Made in Germany“ 
είναι η δική μας υπόσχεση 
ποιότητας, στην οποία μπορείτε 
να βασιστείτε 100%.

Προϊόν 
κατοχυρωμένο

με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας

από τον Οκτώβριο 
του 2018*





20674 | 50 ml        
Ελλάδα: € 22,99  Κύπρος: € 22,99
(€ 45,98 ανά 100 ml) (€ 45,98 ανά 100 ml)

20675 | 50 ml        
Ελλάδα: € 22,99 
(€ 45,98 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 22,99 
(€ 45,98 ανά 100 ml)

20677 | 15 ml        
Ελλάδα: € 22,99 
(€ 153,27 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 22,99 
(€ 153,27 ανά 100 ml)

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  € 68,97 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕΤ ΜΟΝΟ  Ελλάδα: € 62,99
 Κύπρος από € 68,97 μόνο  € 62,99

€ 22,99
€ 22,99
€ 22,99

20707    
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Aloe Vera
50%

Aloe Vera
50%

Aloe Vera
50%

LR ALOE VIA ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ολοκληρωμένη φροντίδα 
για όμορφη, λαμπερή 
επιδερμίδα
Aloe Vera
Σετ Περιποίησης Προσώπου
Κρέμα Ημέρας · 50 ml
Κρέμα Νυκτός · 50 ml
Κρέμα Ματιών · 15 ml

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

LR ALOE VIA Καθαρισμός & Περιποίηση Προσώπου με Aloe Vera, για 
τη διατήρηση του επιπέδου υγρασίας της επιδερμίδας. Σε συνδυασμό 
με πολύτιμα συστατικά, όπως το βιολογικό εκχύλισμα ελιάς, η μοναδική 
σύνθεση των προϊόντων φροντίζει καθημερινά για την ισορροπία της 
επιδερμίδας του προσώπου. Νιώστε κι εσείς την υπέροχη αίσθηση της 
όμορφης και υγιούς επιδερμίδας.

Για λαμπερό, όμορφο 
πρόσωπο

Καθαρισμός & Περιποίηση Προσώπου
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Aloe Vera 
Κρέμα Ημέρας
Πολλαπλών Δράσεων

Με απαλή θρεπτική υφή για περιποίηση 
της επιδερμίδας κατά τη διάρκεια της 
ημέρας
•  Με 50% gel Aloe Vera, βιολογικό 

εκχύλισμα ελιάς & έλαιο από κουκούτσι 
σταφυλιού

•  Χαρίζει εντατική ενυδάτωση και διατηρεί 
υψηλό το φυσικό επίπεδο υγρασίας της 
επιδερμίδας

•  Προστατεύει την επιδερμίδα από τις 
επιδράσεις του εξωτερικού 
περιβάλλοντος

•  Για απαλή, λαμπερή επιδερμίδα

Aloe Vera
Αναπλαστική Κρέμα Νυκτός 

Πλούσια κρέμα νυκτός με χαλαρωτικό 
άρωμα.
•  Με 50% gel Aloe Vera, βιολογικό 

εκχύλισμα ελιάς και ελαιόλαδο
•  Θρέφει και αναπλάθει την επιδερμίδα
•  Βελτιώνει τη φυσική λειτουργία της 

επιδερμίδας κατά τη διάρκεια της 
νύχτας

•   Ξεκουράζει την επιδερμίδα και χαρίζει 
σφριγηλότητα

Aloe Vera 
Αναζωογονητική Κρέμα 
Ματιών

Εντατική φροντίδα για την ευαίσθητη 
περιοχή των ματιών
•  Με 50% Aloe Vera, βιολογικό εκχύλισμα 

ελιάς και Haloxyl
•  Χαρίζει ενυδάτωση
•  Μειώνει τους μαύρους κύκλους και 

συσφίγγει την επιδερμίδα
•  Τονώνει και αναζωογονεί την περιοχή 

των ματιών

Το σήμα „Made in Germany“ 
είναι η δική μας υπόσχεση 
ποιότητας, στην οποία μπορείτε 
να βασιστείτε 100%.



Aloe Vera
50%

Aloe Vera
50%

20679 | 50 ml        
Ελλάδα: € 22,99 
(€ 45,98 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 22,99 
(€ 45,98 ανά 100 ml)

20689 | 75 ml        
Ελλάδα: € 18,99 
(€ 25,32 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 17,99 
(€ 23,99 ανά 100 ml)

Για μια extra δόση 
ενυδάτωσης & 
φρεσκάδαςTο βασικό συστατικό της σειράς 

περιποίησης -το καθαρό gel Aloe 
Vera- χαρίζει άφθονη ενυδάτωση ενώ 
έχει έντονη αναπλαστική και 
περιποιητική δράση. Ενισχύστε την 
επιδερμίδα σας με ενυδάτωση και 
φρεσκάδα.

*  σύμφωνα με τις μετρήσεις μέσω μηχανήματος Corneometer του Ινστιτούτου Dermatest σε 20 συμμετέχοντες τον Ιανουάριο του 2017

Aloe Vera 
Δροσιστικό 
Gel-Κρέμα

Ανάλαφρη,  ενυδατική κρέμα με 
λεπτόρρευστη sorbet υφή που 
απορροφάται εύκολα
•  Με 50% gel Aloe Vera και βιολογικό 

εκχύλισμα ελιάς
•  Χαρίζει εντατική ενυδάτωση και 

επιπλέον φρεσκάδα
•  Αναζωογονεί την επιδερμίδα και 

προστατεύει από τις ελεύθερες ρίζες
•  Η επιδερμίδα φαίνεται ανανεωμένη και 

λαμπερή

Aloe Vera
Express Ενυδατική Μάσκα 
Προσώπου

Δροσιστική μάσκα προσώπου με ελαφριά gel 
cream υφή
•   Με 50% gel Aloe Vera, βιολογικό εκχύλισμα 

αγριοτριανταφυλλιάς και ένας συνδυασμός 
δραστικών συστατικών από Aquaxyl και 
AquaprontTM

•  Προσφέρει μέχρι και 95% περισσότερη 
ενυδάτωση στην επιδερμίδα, σε μόλις 
3 λεπτά*

•  Βελτιώνει την ελαστικότητα και το επίπεδο 
υγρασίας της επιδερμίδας 

•  Η επιδερμίδα φαίνεται ανανεωμένη και 
λαμπερή

Το σήμα „Made in Germany“ 
είναι η δική μας υπόσχεση 
ποιότητας, στην οποία μπορείτε 
να βασιστείτε 100%.



Aloe Vera
50%

Aloe Vera
50%

Aloe Vera
50%

Aloe Vera
30%

20673 | 75 ml        
Ελλάδα: € 13,69 
(€ 18,25 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 13,69 
(€ 18,25 ανά 100 ml)

20671 | 200 ml        
Ελλάδα: € 14,69 
(€ 7,35 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 14,69 
(€ 7,35 ανά 100 ml)

20670 | 200 ml        
Ελλάδα: € 14,69 
(€ 7,35 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 14,69 
(€ 7,35 ανά 100 ml)

20672 | 25 τεμάχια        
Ελλάδα: € 6,29 
Κύπρος: € 6,29 

75 LR ALOE VIA ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο απαλός 
καθαρισμός είναι το 
πρώτο και 
βασικότερο βήμα 
για αποτελεσματική 
φροντίδα

Για να είναι ένα πρόσωπο όμορφο 
και λαμπερό, εκτός από εντατική 
περιποίηση,  χρειάζεται σωστό 
καθαρισμό, ο οποίος αποτελεί τη 
βάση της πρωινής και της βραδινής 
ρουτίνας περιποίησης!
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Aloe Vera
Αναζωογονητικό 
Peeling Προσώπου

Aloe Vera
Καθαριστική Λοσιόν 
Προσώπου

Aloe Vera
Εξισορροπιστικό Γαλάκτωμα 
Καθαρισμού 

Aloe Vera
Περιποιητικά Μαντηλάκια 
Καθαρισμού

Peeling προσώπου με απαλή gel υφή
•  Με 50% gel Aloe Vera, βιολογικό 

εκχύλισμα αγριοτριανταφυλλιάς και 
φυτικούς κόκκους απολέπισης

•  Απομακρύνει απαλά τα νεκρά κύτταρα 
και τονώνει την μικροκυκλοφορία του 
αίματος

•  Βελτιώνει την όψη της επιδερμίδας, 
χωρίς να διαταράσσει τη φυσική 
ισορροπία της

•  Η επιδερμίδα είναι απαλή και λαμπερή

Λοσιόν για τον καθαρισμό του 
προσώπου, χωρίς οινόπνευμα
•  Με 50% gel Aloe Vera και εκχύλισμα 

αγριοτριανταφυλλιάς
•  Ελευθερώνει τους πόρους από τα 

υπολείμματα μακιγιάζ και τους 
περιβαλλοντικούς ρύπους

•  Καθαρίζει, καταπραΰνει και 
αναζωογονεί την επιδερμίδα

•  Χαρίζει ενυδάτωση

Απαλό γαλάκτωμα καθαρισμού για το 
πρόσωπο
•  Με 50% gel Aloe Vera και εκχύλισμα 

αγριοτριανταφυλλιάς
•  Προσφέρει ήπιο καθαρισμό,  

αφαιρεί το make up και τους 
περιβαλλοντικούς ρύπους

•  Διατηρεί το φυσικό επίπεδο υγρασίας 
της επιδερμίδας

Απαλά μαντηλάκια καθαρισμού για  
πρόσωπο και χέρια, πρακτικά και για 
όταν είστε καθ' οδόν.
•  Με 30% gel Aloe Vera και βιολογικό 

εκχύλισμα αγριοτριανταφυλλιάς
•  Προσφέρει ήπιο και αποτελεσματικό 

καθαρισμό
•  Αφαιρεί το μακιγιάζ χωρίς να 

αφυδατώνει την επιδερμίδα



20789 | 50 ml   

Ελλάδα: 21,49 €
(42,98 € ανά 100 ml)

Κύπρος: 20,69 €
(41,38 € ανά 100 ml)

Για φρέσκια, 
λαμπερά όμορφη 
επιδερμίδα 
προσώπου

Η νέα Aloe Vera Magic Bubble Mask προσφέρει βαθύ καθαρισμό 
και μια ευχάριστα αναζωογονητική εμπειρία περιποίησης. 
Δευτερόλεπτα μετά την εφαρμογή, η μάσκα μετατρέπεται σε αφρό 
που αποτελείται από χιλιάδες μικροσκοπικές φυσαλίδες. Κατ‘ αυτό 
τον τρόπο, η μάσκα αφαιρεί τους βλαβερούς περιβαλλοντικούς 
ρύπους και τα νεκρά κύτταρα από την επιδερμίδα, εμποδίζοντας 
την περαιτέρω συσσώρευση ρύπων. Το αποτέλεσμα είναι 
άμεσα αισθητό και ορατό, ενώ η επιδερμίδα του προσώπου 
αναζωογονείται εντατικά. Απλά μαγικό!

Το σήμα „Made in Germany“ είναι η 
δική μας υπόσχεση ποιότητας, στην 
οποία μπορείτε να βασιστείτε 100%.

Αφρίζουσα μάσκα προσώπου με 
καθαριστική δράση σε βάθος.

Τα εκχυλίσματα τζίντζερ και Moringa 
αφαιρούν τα νεκρά κύτταρα και τους 
περιβαλλοντικούς ρύπους από την 
επιδερμίδα, την καθαρίζει σε βάθος και 
εμποδίζει την περαιτέρω συσσώρευση 
ρύπων, με δράση που μιμείται το 
Φαινόμενο του Λωτού. Το βιολογικό 
εκχύλισμα τζίντζερ υποστηρίζει 
συμπληρωματικά την προστασία της 
επιδερμίδας.

Aloe Vera  
Magic Bubble  
Mask

ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ
Η Aloe Vera χαρίζει εντατική ενυδάτωση 
και υποστηρίζει την αναζωογόνηση της 
επιδερμίδας.

BUBBLE BOOSTER
Το Bubble Booster προσφέρει οξυγόνο και παράγει μικρές 
φυσαλίδες, οι οποίες ενισχύουν την καθαριστική και 
ενυδατική δράση της μάσκας. Οι ρύποι απομακρύνονται 
αποτελεσματικά και η υγρασία διεισδύει στα βαθύτερα 
στρώματα της επιδερμίδας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Aloe Vera Magic Bubble Mask

•  Με εκχύλισμα Moringa, εκχύλισμα 
τζίντζερ, gel Aloe Vera και Bubble 
Booster

•  Εμποδίζει την συσσώρευση ρύπων
• Προσφέρει ενυδάτωση
•  Χαρίζει φρεσκάδα και λάμψη







Aloe Vera
35%

Aloe Vera
69%

Aloe Vera
30%

20631 | 100 ml        
Ελλάδα: € 11,49 
Κύπρος: € 11,49 

20639 | 200 ml        
Ελλάδα: € 17,89 
(€ 8,95 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 16,79 
(€ 8,40 ανά 100 ml)

27517 | 100 ml        
Ελλάδα: € 10,99 
Κύπρος: € 10,49 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  € 44,97 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕΤ ΜΟΝΟ  Ελλάδα: € 39,99
 Κύπρος από € 44,97 μόνο € 39,99

€ 11,49
€ 10,49

€ 22,99

20708    
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Ολοκληρωμένη 
περιποίηση για απαλή 
επιδερμίδα
Aloe Vera Σετ Περιποίησης 
Σώματος
Απαλή Κρέμα · 100 ml
Κρέμα Χεριών · 75 ml
(βλ. σελ. 80)
Δροσιστικό Gel-Κρέμα · 50 ml
(βλ. σελ. 74)

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

Για αισθητά απαλή 
επιδερμίδα

LR ALOE VIA Καθαρισμός & Περιποίηση Σώματος 
Αναζωογονητικός καθαρισμός, εντατική φροντίδα και στοχευμένη βελτίωση 
της σιλουέτας, με τις ευεργετικές ιδιότητες της Aloe Vera. Κάθε ανάγκη, 
ικανοποιήται με μια εξειδικευμένη σύνθεση που  προσφέρει ήπιο καθαρισμό, 
σταθεροποιεί το επίπεδο υγρασίας και λειαίνει το περίγραμμα του σώματος.

Καθαρισμός & Περιποίηση Σώματος
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Aloe Vera 
Απαλή 
Κρέμα

Πλούσια, μη λιπαρή κρέμα για πρόσωπο 
και σώμα
•  Με 35% gel Aloe Vera και βιολογικό 

εκχύλισμα μανόλιας
•  Χαρίζει εντατική ενυδάτωση
•  Η επιδερμίδα είναι βελούδινη και 

αισθητά απαλή
•  Απορροφάται γρήγορα

Aloe Vera 
Ενυδατική Λοσιόν 
Σώματος

Απαλή λοσιόν σώματος που 
απορροφάται γρήγορα
•  Με 69% gel Aloe Vera και βιολογικό 

εκχύλισμα μανόλιας
•  Θρέφει και προσφέρει εντατική 

περιποίηση
•  Βελτιώνει το επίπεδο υγρασίας της 

επιδερμίδας
•  Προσφέρει ήπια περιποίηση

Aloe Vera
Επανορθωτική Κρέμα 
Ποδιών

Κρέμα περιποίησης για την ξηρή και 
τραχιά επιδερμίδα των ποδιών η οποία 
απορροφάται γρήγορα.
•  Με 30% gel Aloe Vera και βιολογικό 

εκχύλισμα μανόλιας
•  Αναδομεί τη σκληρή και ιδιαίτερα ξηρή 

επιδερμίδα των ποδιών
•  Χαρίζει εντατική ενυδάτωση
•  Η επιδερμίδα των ποδιών γίνεται 

απαλή και αποκτά λεία όψη

Το σήμα „Made in Germany“ 
είναι η δική μας υπόσχεση 
ποιότητας, στην οποία 
μπορείτε να βασιστείτε 100%.



Aloe Vera
35%

Aloe Vera
40%

20610 | 75 ml        
Ελλάδα: € 10,49 
(€ 13,99 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 10,49 
(€ 13,99 ανά 100 ml)

20613 | 75 ml        
Ελλάδα: € 11,49 
(€ 15,32 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 11,49 
(€ 15,32 ανά 100 ml)

Για απαλό 
άγγιγμα
Oι Aloe Vera Κρέμες Χεριών θρέφουν, περιποιούνται και καταπραΰνουν 
καθημερινά την ιδιαίτερα απαιτητική επιδερμίδα των χεριών. 
Η σύνθεση με Aloe Vera και βιολογικό εκχύλισμα καλέντουλας 
υποστηρίζει την ανάπλαση της επιδερμίδας, καθώς η Aloe Vera χαρίζει 
ενυδάτωση, προσφέροντας ακόμα και στα πιο ξηρά και ταλαιπωρημένα 
χέρια την απαλή περιποίηση που χρειάζονται.

Συγκριτικές Λιανικές Τιμές με Ομοειδή Προϊόντα της Αγοράς

Aloe Vera
Απαλή Κρέμα 
Χεριών

Κρέμα χεριών που απορροφάται 
γρήγορα
•  Με 35% Aloe Vera και βιολογικό 

εκχύλισμα καλέντουλας
•  Θρέφει και ενυδατώνει
•  Για απαλά, βελούδινα χέρια

Aloe Vera
Ιδιαίτερα Πλούσια Κρέμα 
Χεριών 

Πλούσια κρέμα που απορροφάται 
γρήγορα, για  ιδιαίτερα απαιτητική, ξηρή 
επιδερμίδα χεριών
•  Με 40% Aloe Vera και βιολογικό 

εκχύλισμα καλέντουλας
•  Προσφέρει εντατική περιποίηση και 

προστατεύει την επιδερμίδα
•  Υποστήρίζει τη διαδικασία ανάπλασης 

της ξηρής επιδερμίδας



Aloe Vera
30%

Aloe Vera
30%

27536 | 200 ml        
Ελλάδα: € 29,99 
(€ 15,00 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 28,99 
(€ 14,50 ανά 100 ml)

27535 | 200 ml        
Ελλάδα: € 29,99 
(€ 15,00 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 28,99 
(€ 14,50 ανά 100 ml)

81 LR ALOE VIA ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ

Αποτελεσματική 
περιποίηση για μια 
όμορφη σιλουέτα
Οι δύο ειδικοί της περιποίησης, για ευχάριστη αίσθηση και ομοιόμορφη όψη 
στην επιδερμίδα: Η Aloe Vera, σε συνδυασμό με το εκχύλισμα πράσινου 
τσαγιού και το αποτελεσματικό σύμπλεγμα δραστικών συστατικών, σας βοηθά 
να αισθάνεστε πραγματικά όμορφα με το σώμα σας.

Aloe Vera
Διαμορφωτικό Gel Σώματος 

Αναζωογονητικό gel που απορροφάται 
γρήγορα, για την κοιλιά, τα μπράτσα και 
τους μηρούς
•  Με 30% gel Aloe Vera, βιολογικό 

εκχύλισμα πράσινου τσαγιού και το 
σύμπλεγμα δραστικών συστατικών 
Intenslim®

•  Βελτιώνει την ελαστικότητα των ιστών
•  Η συστηματική χρήση βοηθά στη 

μείωση της περιφέρειας της κοιλιάς
•  Η επιδερμίδα λειαίνεται και γίνεται πιο 

σφριγηλή με τη συστηματική χρήση.

Aloe Vera
Διορθωτική Κρέμα Σώματος

Πλούσια Κρέμα για τους μηρούς και 
τους γλουτούς
•  Με 30% gel Aloe Vera, βιολογικό 

εκχύλισμα πράσινου τσαγιού και το 
σύμπλεγμα δραστικών συστατικών 
Legance®

•  Βελτιώνει την ελαστικότητα και την 
απαλότητα της επιδερμίδας

•  Λειαίνει και προσδίδει ομοιόμορφη 
όψη στην επιδερμίδα

Επιστημονικά 
αποδεδειγμένη* 
αποτελεσματικότητα του 
Gel Σώματος:

*  Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από το Ινστιτούτο Dermatest σε 
20 γυναίκες το Μάρτιο του 2017, με καθημερινή εφαρμογή του 
προϊόντος στην περιοχή της κοιλιάς

•  100% των συμμετεχόντων 
επιβεβαίωσε  βελτίωση της αίσθησης 
της επιδερμίδας

•  70% επιβεβαίωσε  μεγαλύτερη 
ελαστικότητα της επιδερμίδας

•  70% δήλωσε ότι η επιδερμίδα αποκτά 
πιο λεία και σφιχτή όψη

Επιστημονικά 
αποδεδειγμένη** 
αποτελεσματικότητα της 
Κρέμας Σώματος:

** Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από το Ινστιτούτο Dermatest σε 
20 γυναίκες το Μάρτιο του 2017, με καθημερινή εφαρμογή του 
προϊόντος στην περιοχή των μηρών και μέτρηση των ιστών με τη 
μέθοδο υπερήχων.

•  95% των συμμετεχόντων επιβεβαίωσε 
βελτίωση της αίσθησης της 
επιδερμίδας

•  Στο 85% των ανθρώπων που 
συμμετείχαν στην έρευνα 
παρατηρήθηκε ότι η σφιγηλότητα της 
επιδερμιδας τους εμφανώς 
βελτιώθηκε, η οποία μετρήθηκε με τη 
μέθοδο υπερήχων και αποτελεί 
σημαντικό κριτήριο για πιο σφιχτή, 
απαλή και ελαστική επιδερμίδα 

•  Η πυκνότητα της επιδερμίδας 
βελτιώθηκε έως και 70%



Aloe Vera 38%

20611 | 250 ml        
Ελλάδα: € 9,49 
(€ 3,80 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 9,39 
(€ 3,76 ανά 100 ml)

20612 | 500 ml        
Ελλάδα: € 13,69 
(€ 27,38 ανά 1000 ml) 

Κύπρος: € 13,69 
(€ 27,38 ανά 1000 ml)

Για ολοκληρωμένη 
αίσθηση φρεσκάδας

Αναζωογόνηση και υγιεινή για όλο το σώμα, με τις ευεργετικές ιδιότητες 
της Aloe Vera. Απολαύστε παράλληλα με την εντατική ενυδάτωση, βαθύ 
καθαρισμό και αίσθηση φρεσκάδας που διαρκεί.

Aloe Vera
Απαλό Καθαριστικό 
Κρεμοσάπουνο

Περιποιητικό κρεμοσάπουνο για τον 
καθαρισμό των χεριών.
•  Με 38% gel Aloe Vera και βιολογικό 

εκχύλισμα καλέντουλας
•  Απαλός καθαρισμός που θρέφει και 

ενυδατώνει

Aloe Vera  
Κρεμοσάπουνο

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

Το σήμα „Made in Germany“ 
είναι η δική μας υπόσχεση 
ποιότητας, στην οποία 
μπορείτε να βασιστείτε 100%.



Aloe Vera
15%

Aloe Vera
35%

Aloe Vera
35%

20643 | 50 ml        
Ελλάδα: € 7,39 
(€ 14,78 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 7,39 
(€ 14,78 ανά 100 ml)

20633 | 250 ml        
Ελλάδα: € 14,69 
(€ 5,88 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 14,69 
(€ 5,88 ανά 100 ml)

20630 | 250 ml        
Ελλάδα: € 11,49 
(€ 4,60 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 11,49 
(€ 4,60 ανά 100 ml)

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  € 41,37

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕΤ ΜΟΝΟ  Ελλάδα: € 36,69
 Κύπρος από € 39,87 μόνο € 34,99

€ 11,99
€ 17,89
€ 11,49

83 LR ALOE VIA ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ
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Aloe Vera Προστατευτικό 
Αποσμητικό Roll-On χωρίς 
Οινόπνευμα

Απαλό αποσμητικό χωρίς οινόπνευμα σε 
μορφή roll-on
•  Με 15% gel Aloe Vera και βιολογικό 

εκχύλισμα βαμβακιού
•  Σίγουρη προστασία από την κακοσμία και 

την εφίδρωση
•  Αφήνει μια ευχάριστη αίσθηση φρεσκάδας
•  Φιλικό προς την επιδερμίδα, κατάλληλο 

ακόμη και για τις ευαίσθητες επιδερμίδες
•  Ιδιαίτερα απαλό ακόμα και μετά την 

αποτρίχωση

Aloe Vera 
2 σε 1 Σαμπουάν
για Μαλλιά & Σώμα

Αναζωογονητικό gel κατάλληλο για το 
σώμα και τα μαλλιά
•  Με 35% gel Aloe Vera και βιολογικό 

εκχύλισμα μπαμπού
•  Γρήγορος, πρακτικός και 

αποτελεσματικός καθαρισμός και 
περιποίηση για μαλλιά και σώμα 
all-in-one

Aloe Vera
Αναζωογονητικό Gel για το 
Ντους 

Δροσιστικό αφροντούς για όλο το σώμα
•  Με 35% gel Aloe Vera και βιολογικό 

εκχύλισμα ακτινίδιου
•  Βαθύς & απαλός καθαρισμός που 

χαρίζει ενυδάτωση
•  Αφήνει μια φυσική αίσθηση φρεσκάδας

20706   

Καθαρισμός & περιποίηση 
για το σώμα και τα μαλλιά
Aloe Vera  
Σετ για Μαλλιά & Σώμα
Nutri-Repair Σαμπουάν · 200 ml
Λοσιόν Σώματος · 200 ml
Gel για το Ντους · 250 ml





Aloe Vera
40%

Aloe Vera
40%

Aloe Vera
43%

20676 | 4,8 g        
Ελλάδα: € 6,29 
Κύπρος: € 6,29 

20690 | 100 ml        
Ελλάδα: € 7,39 
Κύπρος: € 7,39 

20691 | 100 ml        
Ελλάδα: € 7,39 
Κύπρος: € 7,39 

2 x € 7,39
€ 6,29

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  € 21,07 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕΤ ΜΟΝΟ  Ελλάδα: € 18,89
 Κύπρος από € 21,07 μόνο  € 18,89

20705    
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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

Ό,τι χρειάζεστε για ένα 
όμορφο χαμόγελο
Aloe Vera
Σετ Στοματικής Περιποίησης
2 x Οδοντόκρεμα-Gel 
για Extra Φρεσκάδα · 100 ml 
Στικ Περιποίησης Χειλιών · 4,8 g

Ονειρεύεστε ένα όμορφο, γοητευτικό χαμόγελο; Η σωστή περιποίηση 
των  δοντιών και των χειλιών σας είναι ο τρόπος να το αποκτήσετε! 
Η αναζωογονητική δύναμη της Aloe Vera φροντίζει για την καλή 
στοματική υγεία και για απαλά, λεία χείλη. Έτσι θα μπορείτε να 
χαμογελάτε ξέγνοιαστα!

Για όμορφο και υγιές 
χαμόγελο

Στοματική Περιποίηση

 

Aloe Vera
Ενυδατικό Στικ Περιποίησης 
Χειλιών

Απαλό στικ περιποίησης χειλιών 
χωρίς χρώμα
•  Με 40% Aloe Vera και φυτικά έλαια
•  Εφοδιάζει τα χείλη με εντατική 

ενυδάτωση
•  Απαλή περιποίηση για λεία, απαλά 

χείλη

Aloe Vera
Οδοντόκρεμα-Gel για Extra 
Φρεσκάδα

Οδοντόκρεμα για τον καθημερινό 
καθαρισμό των δοντιών
•  Με 43% gel Aloe Vera και εκχύλισμα 

echinacea
•  Καθαρίζει αποτελεσματικά τα δόντια 

ενώ είναι ήπιο για τα ούλα
•  Αφήνει μια ευχάριστη αίσθηση 

φρεσκάδας
•  Χωρίς φθόριο

Aloe Vera
Οδοντόκρεμα για Προστασία

Οδοντόκρεμα για τον καθημερινό 
καθαρισμό των ευαίσθητων δοντιών
•  Με 40% gel Aloe Vera και σύμπλεγμα 

μεταλλικών στοιχείων
•  Καθαρίζει αποτελεσματικά ενώ είναι 

ιδιαίτερα ήπια
•  Μειώνει την ευαισθησία των δοντιών
•  Μειώνει αποτελεσματικά την οδοντική 

πλάκα
•  Περιέχει φθόριο

Το σήμα „Made in Germany“ 
είναι η δική μας υπόσχεση 
ποιότητας, στην οποία 
μπορείτε να βασιστείτε 100%.





Aloe Vera
45%

Aloe Vera
60%

Aloe Vera
15%

Aloe Vera
15%

20648 | 200 ml        
Ελλάδα: € 11,99 
(€ 6,00 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 11,59 
(€ 5,80 ανά 100 ml)

20649 | 200 ml        
Ελλάδα: € 13,99 
(€ 7,00 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 13,39 
(€ 6,70 ανά 100 ml)

20730 | 200 ml        
Ελλάδα: € 16,99  
(€ 8,50 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 16,39
(€ 8,20 ανά 100 ml)

20647 | 150 ml        
Ελλάδα: € 13,99 
(€ 9,33 ανά 100 ml)

Κύπρος: € 13,39
(€ 8,93 ανά 100 ml)

20763     ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  € 42,97 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕΤ ΜΟΝΟ  Ελλάδα: € 38,99
 Κύπρος από € 41,37 μόνο  € 37,49

87 LR ALOE VIA ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΜΑΛΛΙΩΝ

* **

Πείτε αντίο στα ταλαιπωρημένα μαλλιά! Με την LR ALOE VIA Nutri-Repair Περιποίηση 
Μαλλιών, τα ξηρά, ταλαιπωρημένα μαλλιά ανήκουν στο παρελθόν! Το νέο σύστημα 
περιποίησης μαλλιών θρέφει, δυναμώνει και επανορθώνει την τρίχα, προστατεύοντας 
παράλληλα από το σπάσιμο, χάρη στο μοναδικό συνδυασμό από gel Aloe Vera και 7 
φυσικά έλαια. Για μεταξένια απαλότητα, υγιή λάμψη και αυτοπεποίθηση, από τη ρίζα 
ως τις άκρες.

Περιποίηση Μαλλιών
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΛΛΙΩΝ 
ΣΕ ΣΕΤ

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΑΠΑΛΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

Μεταξένια απαλότητα:

έως και 3 φορές   
πιο εύκολο χτένισμα*

Υγιής όψη και λάμψη:

πάνω από 90 % λιγότερο  
σπάσιμο*

Αναζωογονητικό άρωμα:

Ενθουσίασε το 95 % 
των συμμετεχόντων**

Aloe Vera Nutri-
Repair Σαμπουάν
•  Με 45% gel Aloe Vera και βιολογικό εκχύλισμα 

μπαμπού
•   Καθαρίζει απαλά και δυναμώνει το περίβλημα 

της τρίχας, ενώ ενυδατώνει τα μαλλιά και την 
επιδερμίδα του κεφαλιού

•   Κατάλληλο για κάθε λούσιμο

Aloe Vera Nutri-
Repair Μαλακτική Κρέμα
•  Με 15% gel Aloe Vera και ένα σύμπλεγμα από 7 

έλαια, το Nutri-Oil-Repair
•   Θρέφει και αναδομεί το εσωτερικό της τρίχας, 

χωρίς να βαραίνει τα μαλλιά
•   Λειαίνει και ενυδατώνει τα μαλλιά, σφραγίζοντας 

την υγρασία στο εσωτερικό τους
• Κατάλληλη για κάθε λούσιμο

Aloe Vera Nutri-
Repair Μάσκα Μαλλιών
•  Με 15% gel Aloe Vera και ένα σύμπλεγμα από 

7 έλαια, το Nutri-Oil-Repair
•   Θρέφει και επανορθώνει τα μαλλιά σε βάθος, 

κλείνει και λειαίνει άμεσα τα λέπια της τρίχας, 
ενώ επαναφέρει τη σταθερότητα της, 
προστατεύοντας την από το σπάσιμο σε 
βάθος χρόνου

•   Χρήση 1-2 φορές την εβδομάδα αντί για τη 
Μαλακτική Κρέμα

Aloe Vera Nutri-
Repair Leave-In Κούρα 
Μαλλιών
•  Με 60% gel Aloe Vera και βιολογικό εκχύλισμα 

μπαμπού
•   Περικλείει την τρίχα και την προστατεύει από 

τη θερμότητα
•   Θρέφει και ενυδατώνει τα μαλλιά
•   Ενδείκνυται ιδιαίτερα πριν από τη χρήση 

συσκευών styling, όπως το πιστολάκι μαλλιών 
και η ισιωτική συσκευή, αλλά και όποτε το 
χρειάζεστε – δεν χρειάζεται ξέβγαλμα

Σαμπουάν, Μαλακτική Κρέμα, Μάσκα Μαλλιών





€ 11,49
€ 11,49
€ 17,89

€ 11,49
€ 11,49
€ 17,89

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  € 40,87 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕΤ ΜΟΝΟ  Ελλάδα: € 36,69
 Κύπρος από € 39,77 μόνο  € 35,69

20420 | 200 ml        
Ελλάδα: € 11,49 
(€ 5,75 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 11,49 
(€ 5,75 ανά 100 ml)

20423 | 150 ml        
Ελλάδα: € 11,49 
(€ 7,66 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 11,49 
(€ 7,66 ανά 100 ml)

20421 | 100 ml        
Ελλάδα: € 11,49 
Κύπρος: € 11,49 

20422 | 100 ml        
Ελλάδα: € 17,89 
Κύπρος: € 16,79 

Aloe Vera
30%

Aloe Vera
30%

Aloe Vera
50%

Aloe Vera
50%

20424    

20425    

89 LR ALOE VIA ΑΝΔΡΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

Ότι χρειάζεστε για 
τέλειο ξύρισμα
Aloe Vera
Σετ Ανδρικής Περιποίησης Ι
Αφρός Ξυρίσματος 200 ml 
After Shave Balsam · 100 ml 
Κρέμα Anti-Stress · 100 m

Aloe Vera
Σετ Ανδρικής Περιποίησης ΙI
Gel ξυρίσματος · 150 ml  
After Shave Balsam · 100 ml 
Anti-Stress Κρέμα · 100 ml

Για την 
αναζωογόνηση 
και τη φροντίδα της 
ανδρικής 
επιδερμίδαςΧάρη στον εξαιρετικό συνδυασμό της ενυδατικής Aloe Vera και του 

καταπραϋντικού εκχυλίσματος λευκού τσαγιού, η LR ALOE VIA Ανδρική 
Περιποίηση είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες της ανδρικής επιδερμίδας. H ανδρική 
επιδερμίδα ταλαιπωρείται από το καθημερινό ξύρισμα, και διαφέρει από την γυναικεία επιδερμίδα. Γι΄αυτούς 
τους λόγους χρειάζεται εξειδικευμένη περιποίηση με ειδικά σχεδιασμένα προϊόντα.

Ανδρική Περιποίηση
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Aloe Vera 
Καταπραϋντικός Αφρός 
Ξυρίσματος

Aloe Vera
Καταπραϋντικό Gel 
Ξυρίσματος

Aloe Vera
After 
Shave Balsam

Απαλό balsam για περιποίηση 
προσώπου μετά το ξύρισμα
•  Με 50% gel Aloe Vera και βιολογικό 

εκχύλισμα από λευκό τσάι
•  Ανακουφίζει από τους ερεθισμούς και 

καταπραΰνει την επιδερμίδα
•  Ενυδατώνει και περιποιείται την 

επιδερμίδα

Aloe Vera
Κρέμα 
Anti-Stress

Απαλή και δροσιστική κρέμα για το 
πρόσωπο
•  Με 50% gel Aloe Vera και βιολογικό 

εκχύλισμα από λευκό τσάι
•  Δίνει ένα λάκτισμα φρεσκάδας στην 

ταλαιπωρημένη ανδρική επιδερμίδα
•  Ενυδατώνει και αναζωογονεί

Για καθημερινό ξύρισμα σε βάθος
•  Με 30% Aloe Vera για εντατική 

ενυδάτωση
•  Προετοιμάζει την επιδερμίδα και τα γένια 

για τη διαδικασία του ξυρίσματος
•  Απαλός αφρός για εύκολη εφαρμογή
•  Βοηθά το ξυράφι να γλιστρά απαλά πάνω 

στην επιδερμίδα και προστατεύει από 
τον ερεθισμό

Για απαλό και προσεκτικό ξύρισμα
•  Με 30% Aloe Vera για εντατική ενυδάτωση
•  Με απαλή υφή gel για εύκολη εφαρμογή 

και extra άγγιγμα φρεσκάδας
•  Μετά την εφαρμογή, το Gel μετατρέπεται 

σε απαλό αφρό, ο οποίος βοηθά το 
ξυράφι να γλιστρά εύκολα πάνω στην 
επιδερμίδα και προστατεύει από τον 
ερεθισμό

Με δροσιστική 
υφή gel

για extra άγγιγμα 
φρεσκάδας!



€ 11,49

€ 11,49
€ 11,49

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  € 34,47 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕΤ ΜΟΝΟ  Ελλάδα: € 30,99
 Κύπρος από € 34,47 μόνο  € 30,99

20319 | 100 ml        
Ελλάδα: € 11,49 
Κύπρος: € 11,49 

20320 | 250 ml        
Ελλάδα: € 11,49 
(€ 4,60 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 11,49 
(€ 4,60 ανά 100 ml)

20321 | 100 ml        
Ελλάδα: € 11,49 
Κύπρος: € 11,49 

Aloe Vera
40%

Aloe Vera
30%

Aloe Vera
40%

20318    

Με ιδιαίτερα 
απαλή

υφή και φυσική 
σύνθεση!

Συνιστάται από 
παιδιάτρους 

και μαίες.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

Καθαρισμός και 
περιποίηση για την 
ευαίσθητη επιδερμίδα
ALOE VERA ΣΕΤ BABY
Αφρόλουτρο & Σαμπουάν · 250 ml
Κρέμα Προστασίας από  
Ερεθισμούς · 100 ml
Κρέμα Προσώπου & Σώματος · 100 ml

Aloe Vera Baby Sensitive Κρέμα 
Προστασίας από Ερεθισμούς

Πλούσια, παχύρρευστη κρέμα για την 
ερεθισμένη επιδερμίδα
•  Με 40% gel Aloe Vera, βιολογικό 

εκχύλισμα καλέντουλας, ψευδάργυρο και 
πανθενόλη

•  Υποστηρίζει τη διαδικασία ανάπλασης της 
ερεθισμένης επιδερμίδας και προστατεύει 
από τους συνήθεις ερεθισμούς στην 
περιοχή της πάνας

•  Αναζωογονεί και καταπραΰνει την 
ερεθισμένη επιδερμίδα

•  Παρασκευάζεται χωρίς  
αρωματικά έλαια

Aloe Vera Baby
Sensitive Αφρόλουτρο  
& Σαμπουάν
Εξαιρετικά ήπιο, κρεμώδες υγρό 
καθαρισμού για την ευαίσθητη επιδερμίδα 
σώματος και κεφαλιού των βρεφών
•  Με 30% gel Aloe Vera, βιολογικό 

εκχύλισμα καλέντουλας και λάδι σόγιας
•  Ήπιος, απαλός καθαρισμός
•  Προστατεύει την ευαίσθητη επιδερμίδα 

από την αφυδάτωση κατά τον καθαρισμό, 
ενώ προσφέρει ενυδάτωση

•  Παρασκευάζεται χωρίς θειικά άλατα και 
αρωματικά έλαια

Aloe Vera Baby
Sensitive Κρέμα Προσώπου 
& Σώματος
Εξαιρετικά απαλή και ελαφριά κρέμα 
ενυδάτωσης προσώπου και σώματος
•  Με 40% gel Aloe Vera, βιολογικό 

εκχύλισμα καλέντουλας και πανθενόλη
•  Υποστηρίζει τον επιδερμικό φραγμό της 

επιδερμίδας και προστατεύει από την 
απώλεια υγρασίας

•  Ενυδατώνει, θρέφει και καταπραΰνει την 
επιδερμίδα

•  Παρασκευάζεται χωρίς αρωματικά έλαια



11,49 €

5,49 €

20330   

20328 | 250 ml
Ελλάδα: € 11,49
(€ 4,60 ανά 100 ml) 
Κύπρος: € 10,99
(€ 4,40 ανά 100 ml)

20329 | 50 ml   
Ελλάδα: € 5,49
(€ 10,98 ανά 100 ml) 
Κύπρος: € 5,29 
(€ 10,58 ανά 100 ml)

Aloe Vera
30%

Aloe Vera
38%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  16,98 €

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕΤ ΜΟΝΟ  Ελλάδα: 14,99 €
 Κύπρος από € 16,28 μόνο € 14,39

Ζουγκλοδιασκέδαση στο 
μπάνιο 
Aloe Vera Kids Σετ
Αφρόλουτρο, Σαμπουάν & 
Conditioner · 250 ml
Οδοντόκρεμα-Gel · 50 ml

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

91 LR ALOE VIA ΒΡΕΦΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
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Η σειρά Βρεφικής Περιποίησης της LR ALOE VIA εφοδιάζει την 
επιδερμίδα του μωρού σας με το πολυτιμότερο συστατικό της Aloe 
Vera, το καθαρό της gel, σε συνδυασμό με ευεργετικά βιολογικά 
φυτικά εκχυλίσματα, τα οποία είναι ιδιαίτερα ήπια προς την 
ευαίσθητη βρεφική επιδερμίδα. Τα προϊόντα παρασκευάζονται 
χωρίς προσθήκη parabens, ορυκτών ελαίων και αρωματικών ελαίων.
Η νέα σειρά LR ALOE VIA Kids χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλή 
περιεκτικότητα σε gel Aloe Vera, το οποίο είναι ιδανικό για την 
περιποίηση της ευαίσθητης παιδικής επιδερμίδας και των νεογιλών 
δοντιών, καθώς είναι πραγματικά πολυδιάστατη: Αναζωογονεί, 
ενυδατώνει, καταπραΰνει και προστατεύει. Εκτός από 
εντατική περιποίηση, τα προϊόντα προσφέρουν επίσης 
μια διασκεδαστική εμπειρία στο μπάνιο!

Για την απαλή περιποίηση της 
βρεφικής & παιδικής 
επιδερμίδας και για την 
προστασία των παιδικών 
δοντιώνΒρεφική και Παιδική Περιποίηση

Ξεμπερδεύει 
τα μαλλιά!

Επιστημονικά 
αποδεδειγμένα φιλική προς 
τα δόντια

Απαλός καθαρισμός και περιποίηση, για 
ζουγκλοδιασκέδαση στο ντους!

Aloe Vera Kids 3 σε 1 
Αφρόλουτρο, Σαμπουάν &  
Conditioner  

Ήπιος καθαρισμός και περιποίηση, για 
δόντια γερά σαν του τίγρη!

Aloe Vera Kids 
Παιδική Οδοντόκρεμα-Gel
 

* Σύμφωνα με έρευνα της ProDERM για το χτένισμα των νωπών μαλλιών τον Απρίλιο του 2019

•  Με 30% gel Aloe Vera για εντατική ενυδάτωση
•  Με πανθενόλη και βιολογικό εκχύλισμα 

ροδάκινου, τα οποία περιποιούνται και 
προστατεύουν την επιδερμίδα και τα μαλλιά

•  Διευκολύνει το χτένισμα μετά το λούσιμο*
•  Με εξωτικό, φρουτώδες άρωμα, για μια 

πραγματική ζουγκλοπεριπέτεια!
•  Παρασκευάζεται χωρίς προσθήκη θειικών 

αλάτων

•  Με 38% gel Aloe Vera που περιποιείται τα 
ούλα

•  Με ξυλιτόλη που προστατεύει από την 
τερηδόνα και ασβέστιο που δυναμώνει το 
σμάλτο των δοντιών

•  Περιέχει ποσότητα φθορίου κατάλληλη για 
παιδιά, με απαλή γεύση μέντας

•  Η λαμπερή υφή gel κάνει το βούρτσισμα 
των δοντιών πραγματικό παιχνίδι!



Aloe Vera

Aloe Vera
40%

40%

Aloe Vera
40%

23075 | 100 ml        
Ελλάδα: € 18,89 
Κύπρος: € 17,79 

23071 | 100 ml        
Ελλάδα: € 18,89 
Κύπρος: € 18,89 

23072 | 75 ml        
Ελλάδα: € 29,49 
(€ 39,32 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 28,39 
(€ 37,86 ανά 100 ml)

ALOE VERA  
Αντηλιακό Gel/Κρέμα 
SPF 20

Αντηλιακό με ελαφριά gel cream 
υφή  για τις ήδη μαυρισμένες 
επιδερμίδες
•   Με 40% gel Aloe Vera
•  Προστατεύει την επιδερμίδα από 

την UVA και τη UVB ακτινοβολία
•  Περιποιείται, δροσίζει και χαρίζει 

εντατική ενυδάτωση
•  Απλώνεται εύκολα χωρίς να 

κολλάει
•  Αδιάβροχη σύνθεση

ALOE VERA  
Αντηλιακή Λοσιόν
 
SPF 30

Αντηλιακή λοσιόν για ελαφρώς 
μαυρισμένες επιδερμίδες
•  Με 40% gel Aloe Vera
•  Προστατεύει την επιδερμίδα από 

την UVA και τη UVB ακτινοβολία
•  Περιποιείται και χαρίζει εντατική 

ενυδάτωση
•  Αδιάβροχη σύνθεση

ALOE VERA  
Αντηλιακή Κρέμα 
 
SPF 50

Αντηλιακή Κρέμα για παιδιά και 
ανοιχτόχρωμες, φωτοευαίσθητες 
επιδερμίδες
•  Με 40% gel Aloe Vera
•  Προστατεύει την επιδερμίδα από 

την UVA και τη UVB ακτινοβολία
•  Περιποιείται και χαρίζει εντατική 

ενυδάτωση
•  Αδιάβροχη σύνθεση



23074 | 50 ml        
Ελλάδα: € 22,99 
(€ 45,98 ανά 100 ml) 
Κύπρος: € 22,99 
(€ 45,98 ανά 100 ml)

23073 | 125 ml        
Ελλάδα: € 22,99 
(€ 18,39 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 22,99 
(€ 18,39 ανά 100 ml)

23070 | 200 ml        
Ελλάδα: € 18,89 
(€ 9,45 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 17,79 
(€ 8,90 ανά 100 ml)
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30%
Aloe Vera

40%
Aloe Vera

70%
Aloe Vera

ALOE VERA ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Κάθε τύπος επιδερμίδας έχει διαφορετικές ανάγκες όσον αφορά την αντηλιακή προστασία. Από τη φωτοευαίσθητη έως και τη μαυρισμένη 
επιδερμίδα, τα LR ALOE VIA Προϊόντα Αντηλιακής Προστασίας προσφέρουν περιποίηση και προστασία σε όλη την οικογένεια. Για βέλτιστη 
προστασία, απλώστε σε ολόκληρο το σώμα μια ποσότητα ίση με περίπου 4 κουταλιές της σούπας από το προϊόν (σε ενήλικες).

ALOE VERA 
Anti-Aging 
Αντηλιακή Κρέμα  
SPF 20

Αντηλιακή κρέμα με αντιγηραντική δράση 
για τα σημεία που είναι όλον τον χρόνο 
εκτεθειμένα στην ηλιακή ακτινοβολία, όπως 
το πρόσωπο και το ντεκολτέ.
•  Με 40% gel Aloe Vera
•  Προστατεύει την επιδερμίδα από την UVA 

και την UVB ακτινοβολία
•  Προστατεύει την επιδερμίδα από την 

πρόωρη γήρανση
•  Περιποιείται και χαρίζει εντατική 

ενυδάτωση

ALOE VERA 
Sun Spray Active  

SPF 30

Αντηλιακό σε πρακτική μορφή σπρέι για 
ελαφρώς μαυρισμένες επιδερμίδες
•  Με 30% gel Aloe Vera
•  Προστατεύει την επιδερμίδα από την 

UVA και τη UVB ακτινοβολία
•  Περιποιείται, δροσίζει και χαρίζει εντατική 

ενυδάτωση
•  Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή
•  Αδιάβροχη σύνθεση

ALOE VERA  
AFTER SUN  
Κρέμα-Gel

Ανάλαφρο και δροσιστικό after sun με 
ελαφριά gel cream υφή για χρήση μετά 
τον ήλιο.  
•  Με 70% gel Aloe Vera και βούτυρο καριτέ 
•  Δροσίζει και υποστηρίζει την ανάπλαση 

της επιδερμίδας μετά την έκθεσή της 
στον ήλιο

•  Ενυδατώνει και προσφέρει εντατική 
περιποίηση

•  Για απαλή, ενυδατωμένη επιδερμίδα

Για υγιή επιδερμίδα, 
προστατευμένη από τον 
ήλιοΑντηλιακή Προστασία
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Αντηλιακή 
Προστασία 
με έως και 

70% Aloe Vera

Εγγυάται την ισορροπημένη αναλογία 
των φίλτρων UVA-UVB



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ.
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ.
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Η αποκλειστική καινοτομία της συσκευής 
ZEITGARD Anti-Age Device λειαίνει τις λεπτές γραμμές και χαρίζει 
αποδεδειγμένα* νεανική όψη στην επιδερμίδα, σε συνδυασμό με τα 
ειδικά προσαρμόσμένα προϊόντα αντιγηραντικής περιποίησης, τα οποία 
προσφέρουν στοχευμένη αντιμετώπιση των ρυτίδων και των σημείων 
που παρουσιάζουν χαλάρωση. Μέσω της θερμικής τεχνολογίας 
θέρμανσης και ψύχρανσης της συσκευής ZEITGARD 2, τα δραστικά 
συστατικά αντιγήρανσης διεισδύουν στα βαθύτερα στρώματα της 
επιδερμίδας και απελευθερώνουν τη δράση τους από μέσα προς τα έξω.

Η μακροπρόθεσμη, υποστηρικτική περιποίηση 
ZEITGARD Care System ολοκληρώνει τη συνολική διαδικασία περιποίησης. 
Η εξειδικευμένη περιποίηση είναι ενδεδειγμένη για κάθε τύπο επιδερμίδας 
και διασφαλίζει μακροπρόθεσμη επιτυχία. Η σειρά DAILY CARE προσφέρει 
αποτελεσματικά προϊόντα κατά της γήρανσης για την καθημερινή σας 
ρουτίνα περιποίησης. Η σειρά SPECIAL CARE περιλαμβάνει εξειδικευμένα 
πρόσθετα προϊόντα για ιδιαίτερες ανάγκες περιποίησης.

Ο καθαρισμός είναι το πρώτο βήμα για μια 
αποτελεσματική αντιγηραντική περιποίηση με μακροπρόθεσμα 
αποτελέσματα. Η εξειδικευμένη τεχνολογία ταλάντωσης της συσκευής 
ZEITGARD 1 χαρίζει βαθύ καθαρισμό με το πάτημα ενός κουμπιού, για 
λαμπερά καθαρή επιδερμίδα, ενώ αποτελεί την ιδανική προετοιμασία 
για τα επόμενα βήματα περιποίησης.

Καινοτόμος αντιγηραντική περιποίηση 
για νεανική όψη της επιδερμίδας

Με την ολοκληρωμένη αντιγηραντική περιποίηση LR ZEITGARD Anti-Age Management, μπορείτε να 
διατηρήσετε τη νεανική όψη της επιδερμίδας του προσώπου σας σε μόλις 3 απλά βήματα: Ξεκινώντας με τον 
καθαρισμό της επιδερμίδας σε βάθος με το πάτημα ενός κουμπιού, συνεχίζετε με την αποτελεσματική 
αντιγηραντική περιποίηση με άμεσα ορατά αποτελέσματα και ολοκληρώνετε με ανάπλαση ενδεδειγμένη για 
κάθε τύπο επιδερμίδας.

*  Σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου Dermatest σε 40 συμμετέχοντες τον Ιούλιο & τον Αύγουστο του 2015

LR ZEITGARD ANTI-AGE MANAGEMENT



  *  Σύμφωνα με μελέτη του διεθνώς αναγνωρισμένου Ινστιτούτου Dermatest GmbH. Χρόνος διεξαγωγής: 6 εβδομάδες (τέλη Ιανουαρίου έως αρχές Μαρτίου 2015), αριθμός συμμετεχόντων: 40
**   Χάρη στην αντιβακτηριακή δράση του ενεργού συστατικού LR MICROSILVER BGΤΜ, οι ίνες της βούρτσας διατηρούνται σε άψογη υγιεινή για έως και 3 μήνες. Το συστατικό MICROSILVER BGΤΜ αποτελείται από καθαρή σκόνη αργύρου με εξαιρετικά πορώδη μοριακή δομή. 

Το ειδικό χαρακτηριστικό του συστατικού MICROSILVER BGΤΜ: ελέγχει σταθερά τον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων.

Η συσκευή καθαρισμού ZEITGARD 1 
αποτελεί το πρώτο βήμα για μια 
αποτελεσματική και μακροπρόθεσμη 
αντιγηραντική περιποίηση!

•  Η ιδανική προετοιμασία για τα επόμενα βήματα περιποίησης
•  Βελτίωση της όψης της επιδερμίδας χάρη στο βαθύ καθαρισμό 
•  Επιδερμίδα με πιο σφριγηλή, λεία όψη χάρη στη λειτουργία 

μασάζ



Ελλάδα: € 29,49  · Κύπρος: € 28,39  

Ελλάδα: € 20,99 
Κύπρος: € 19,99 

70000   

70003   

70004   

Sensitive Skin – για ευαίσθητη επιδερμίδα

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ € 230,98  

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕΤ ΜΟΝΟ  Ελλάδα: € 209,99
 Κύπρος από € 224,98 μόνο  € 204,99

70036   

70037   
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70001   

Συγκριτικές Λιανικές Τιμές με Ομοειδή Προϊόντα της Αγοράς

Απαλός καθαρισμός 
με εξαιρετική 
αποτελεσματικότητα

LR ZEITGARD CLEANSING SYSTEM

ΔΩΡΟ με κάθε Σετ:
ZEITGARD 

Θήκη Ταξιδίου

ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ 
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

•   Απαλές ίνες με MICROSILVER BGTM για 
λαμπερά καθαρή επιδερμίδα

•   Απαλή Κρέμα, που έχει αναπτυχθεί για την 
ευαίσθητη επιδερμίδα με σύνθεση ειδικά 
σχεδιασμένη για το πρόγραμμα 
καθαρισμού

•  Αποτελεσματικότητα αποδεδειγμένη από 
το Ινστιτούτο Dermatest*

ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ 
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

•  Δυνατές ίνες με MICROSILVER BGTM για 
βαθύ καθαρισμό

•   Συμπληρωματικά ένα ελαφρώς αφρίζον 
Gel με σύνθεση ειδικά σχεδιασμένη για 
το πρόγραμμα καθαρισμού

•  Αποτελεσματικότητα αποδεδειγμένη 
από το Ινστιτούτο Dermatest*

Cleansing System Kit

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

Classic – για κανονική επιδερμίδα

ZEITGARD 1
1 x Προϊόν Καθαρισμού

Soft – για ευαίσθητη επιδερμίδα

ZEITGARD Θήκη Ταξιδίου ΔΩΡΟ

All Skin Types – για κανονική επιδερμίδα

Βουρτσάκι Καθαρισμού
Classic – για κανονική επιδερμίδα

Soft – για ευαίσθητη επιδερμίδα

Cleansing System
Προϊόντα Καθαρισμού

ZEITGARD 1
•  Ηλεκτρικό βουρτσάκι με λειτουργία 

ταλάντωσης
•  Βαθύς και ταυτόχρονα απαλός καθαρισμός
•  Έως 10 φορές πιο αποτελεσματικό σε 

σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους 
καθαρισμού*



Η συσκευή αντιγήρανσης ZEITGARD 2 
λειαίνει τις μικρές ρυτίδες και χαρίζει 
αποδεδειγμένα νεανική όψη στην 
επιδερμίδα *.
•  95% των συμμετεχόντων βλέπει ιδανική απορρόφηση των 

δραστικών συστατικών με τη χρήση της συσκευής 
ZEITGARD 2 *

•  Πάνω από το 90 % όλων των συμμετεχόντων αισθάνεται 
βελτίωση του επίπεδου υγρασίας της επιδερμίδας 

•  90% των συμμετεχόντων επιβεβαιώνει βελτίωση της 
σφριγηλότητας της επιδερμίδας*

•  Πάνω από το 80 % των συμμετεχόντων επιβεβαιώνει 
άμεσα ορατά και αισθητά αποτελέσματα *

•  Πάνω από το 75% των συμμετεχόντων επιβεβαιώνει μια 
σαφώς νεανικότερη όψη της επιδερμίδας στην περιοχή 
των ματιών*

*  Μελέτη του  Ινστιτούτου Dermatest σε 40 συμμετέχοντες τον Ιούλιο & τον Αύγουστο του 2015



71000 | 30 ml        
Ελλάδα: € 79,79 
(€ 265,97 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 78,79 
(€ 262,63 ανά 100 ml)

71002 | 50 ml        
Ελλάδα: € 69,49 
(€ 138,98 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 66,99 
(€ 133,98 ανά 100 ml)

71001 | 50 ml        
Ελλάδα: € 69,49 
(€ 138,98 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 66,99 
(€ 133,98 ανά 100 ml)

€ 79,79
€ 69,49

€ 79,79
€ 69,49

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  € 149,28  

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕΤ ΜΟΝΟ Ελλάδα: € 129,99
 Κύπρος από € 145,78 μόνο  € 128,99

71006   

71007   

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  € 412,27 
ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕΤ ΜΟΝΟ Ελλάδα: € 324,99
 Κύπρος από € 407,27 μόνο  € 319,99
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ΔΩΡΟ

ΔΩΡΟ

71008   

71009   

Ορατή μείωση των ρυτίδων*

•  Ορός ματιών υψηλής συγκέντρωσης 
•   Ενυδατώνει, τονώνει την περιοχή των 

ματιών και λειαίνει τις λεπτές ρυτίδες
•   Με καινοτόμο σύμπλεγμα δραστικών 

συστατικών από PatcH2O™ και Ultra 
Filling Spheres

•  Ειδική κρέμα προσώπου για σύσφιξη του 
περιγράμματος σε πιο ώριμη επιδερμίδα

•   Μειώνει σημαντικά το βάθος των ρυτίδων, 
προσφέρει στην επιδερμίδα τόνωση και 
της προσδίδει νεανική όψη

•  Με καινοτόμο σύμπλεγμα δραστικών 
συστατικών από PatcH2O™ και Ultra Filling 
Spheres

•  Πλούσια κρέμα προσώπου για βελτίωση 
του περιγράμματος και σε νεότερη 
επιδερμίδα

•   Συσφίγγει τo περίγραμμα του προσώπου,  
η όψη της επιδερμίδας αποκτά 
ομοιομορφία  

•   Με καινοτόμο σύμπλεγμα δραστικών 
συστατικών από PatcH2O™ και Ultra Filling 
Spheres

Anti-Age System  
Ορός Ματιών

Anti-Age System 
Κρέμα-Gel Ανάπλασης 

Anti-Age System  
Ενυδατική Κρέμα-Gel

•  Ηλεκτρική συσκευή αντιγήρανσης για τη 
μείωση των ρυτίδων

•  Η θερμική τεχνολογία θέρμανσης και 
ψύχρανσης διευκολύνει τη διείσδυση των 
δραστικών συστατικών αντιγήρανσης στα 
βαθύτερα στρώματα της επιδερμίδας

•  Επιδερμίδα με περισσότερη φρεσκάδα 
χάρη στην τόνωση της μικροκυκλοφορίας 
του αίματος

ZEITGARD 2

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

Σετ Ενυδάτωσης
Zeitgard 2 Anti-Age Device
Ορός Ματιών
Ενυδατική Κρέμα-Gel
ZEITGARD Θήκη Ταξιδίου

Σετ Ανάπλασης 
Zeitgard 2 Anti-Age Device
Ορός Ματιών
Κρέμα-Gel Ανάπλασης
ZEITGARD Θήκη Ταξιδίου 

Anti-Age-System

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

Σετ Κρεμών Ενυδάτωσης
Ορός Ματιών
Ενυδατική Κρέμα-Gel

Σετ Κρεμών Ανάπλασης
Ορός Ματιών
Κρέμα-Gel Ανάπλασης

Anti-Age-System

ΔΩΡΟ με κάθε Σετ:
ZEITGARD 

Θήκη Ταξιδίου

ή

LR ZEITGARD ANTI-AGE SYSTEM



Μετά τα δύο πρώτα βήματα της αντιγηραντικής περιποίησης 
ZEITGARD, το Care System, με τη φροντίδα ανάπλασης που 
προσφέρει, αποσκοπεί στη μακροπρόθεσμη διατήρηση της 
νεανικής όψης της επιδερμίδας. 

Είτε είστε άνδρας είτε γυναίκα και ανεξάρτητα από την ηλικία 
σας – μην αφήνετε την ομορφιά σας στην τύχη!

Αποτελεσματική και μακροπρόθεσμη  
περιποίηση προσώπου



Beauty Diamonds: Εντατική, πολυτελής 
περιποίηση με βάση το διαμάντι και τα 
πεπτίδια, με θρεπτική, περιποιητική υφή 
για την ώριμη, απαιτητική επιδερμίδα.

Blue Light Defender: Έξυπνος ορός 
κατά της ψηφιακής γήρανσης. 
Προστατεύει την επιδερμίδα από τη 
γήρανση που προκαλεί το μπλε φως 
που εκπέμπουν οι οθόνες των 
ψηφιακών συσκευών, όπως τα smart-
phones και οι υπολογιστές.

Sleeping Mask: Αναζωογονητική 
μάσκα προσώπου για την περιποίηση 
της γυναικείας και της ανδρικής 
επιδερμίδας, με πλούσια, δραστική 
σύνθεση, εμπλουτισμένη με πολύτιμα 
έλαια
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ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
για αντιγήρανση που διαρκεί

LR ZEITGARD CARE-SYSTEM

Αποτελεσματικά προϊόντα κατά της γήρανσης 
για την καθημερινή σας ρουτίνα περιποίησης

Εξειδικευμένη περιποίηση για ιδιαίτερες  
ανάγκες

Racine: Αποτελεσματική βασική 
περιποίηση  με δραστικά συστατικά 
που παρέχουν ενυδάτωση, 
ενεργοποιούν την επιδερμίδα και 
καταπολεμούν τα πρώτα σημάδια της 
γήρανσης.

Nanogold: Ολοκληρωμένη περιποίηση 
με Χρυσό και Μετάξι για την ανάπλαση 
της επιδερμίδας, την προστασία από τη 
φωτογήρανση και την πρόωρη γήρανση.

PLATINUM: Εξειδικευμένο σύστημα 
περιποίησης με τον καινοτόμο 
συνδυασμό δραστικών συστατικών 
PLATINUM, για την απαιτητική 
ανδρική επιδερμίδα.

Serox: Περιποίηση που προλαμβάνει το 
σχηματισμό ρυτίδων έκφρασης και την 
απώλεια όγκου. Αποκλειστικός 
συνδυασμός δραστικών συστατικών με 
αντιρυτιδική δράση, με υαλουρονικό οξύ 
και Ultra Filling SpheresTM.

Power Lift: Ενυδατικό άγγιγμα 
ενέργειας με αναζωογονητικό μείγμα 
7 βοτάνων που χαρίζει ζωντάνια  στη 
γυναικεία και την ανδρική επιδερμίδα.



28500 | 50 ml        
Ελλάδα: € 13,69 
(€ 27,38 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 13,69 
(€ 27,38 ανά 100 ml)

28501 | 50 ml        
Ελλάδα: € 16,79 
(€ 33,58 ανά 100 ml) 
Κύπρος: € 15,69 
(€ 31,38 ανά 100 ml)

28504 | 30 ml        
Ελλάδα: € 28,49 
(€ 94,97 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 27,29 
(€ 90,97 ανά 100 ml)

28502 | 15 ml        
Ελλάδα: € 11,49 
(€ 76,60 ανά 100 ml) 
Κύπρος: € 11,49 
(€ 76,60 ανά 100 ml)

€ 13,69
€ 16,79
€ 11,49

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
  € 41,97 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕΤ ΜΟΝΟ  Ελλάδα: € 37,79
 Κύπρος από € 40,87 μόνο  € 36,69

28503    

Η αποτελεσματική βασική περιποίηση προσφέρει στην κουρασμένη 
και θαμπή επιδερμίδα  πλούσια ενυδάτωση και έξτρα ενέργεια. 
Η επιδερμίδα είναι πιο φρέσκια και πιο αναζωογονημένη! Μπορείτε να 
καθυστερήσετε την εμφάνιση των πρώτων ρυτίδων με το σύμπλεγμα 
από συνένζυμο Q10 και φύκια, το οποίο προλαμβάνει τα σημάδια 
του χρόνου. Η σειρά περιποίησης εφοδιάζει τα κύτταρα με 
ενέργεια: ενεργοποιεί την επιδερμίδα και χαρίζει 
περισσότερη φρεσκάδα και λάμψη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΗ 
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

Racine Σετ
Κρέμα Ημέρας 50 ml
Κρέμα Νυκτός 50 ml
Κρέμα Ματιών 15 ml

•  Με Συνένζυμο Q10 για περισσότερη 
ενέργεια στα κύτταρα

•  Το σύμπλεγμα περιποίησης με φύκια 
εφοδιάζει την επιδερμίδα με την 
ενυδάτωση που χρειάζεται

•  Η βιταμίνη Ε προστατεύει τα 
κύτταρα

•  Με φίλτρο UV που προστατεύει από 
τη φωτογήρανση

Racine
Κρέμα Ημέρας

•  Το συνένζυμο Q10 υποστηρίζει την 
ανάπλαση των κυττάρων κατά τη 
διάρκεια της νύχτας

•  Το σύμπλεγμα περιποίησης με φύκια 
εφοδιάζει την επιδερμίδα με 
μεταλλικά στοιχεία

•  Η βιταμίνη Ε αναδομεί την 
επιδερμίδα κατά τη διάρκεια της 
νύχτας

•  Πλούσια υφή με λάδι Jojoba και 
βούτυρο καριτέ

Racine
Κρέμα Νυκτός

•  Το καθαρό κολλαγόνο ενισχύει τη 
σφριγηλότητα της επιδερμίδας

•  Εντατική ενυδάτωση και διατήρηση 
της υγρασίας

•  Χαρίζει νεανική, λεία όψη και 
φρεσκάδα

Racine
Ορός Κολλαγόνου

•  Με συνένζυμο Q10 για περισσότερη 
ενέργεια στα κύτταρα

•  Αποτελεσματικός συνδυασμός βιταμινών για 
φυσική ανάπλαση:

•  Η βιταμίνη Α προλαμβάνει το σχηματισμό 
των ρυτίδων

•  Η βιταμίνη Ε προστατεύει από τις ελεύθερες 
ρίζες

•  H βιταμίνη C έχει αντιοξειδωτική δράση
•  To σύμπλεγμα περιποίησης με φύκια αυξάνει 

τα επίπεδα υγρασίας της επιδερμίδας

Racine
Κρέμα Ματιών

Το σήμα „Made in Germany“ 
είναι η δική μας υπόσχεση 
ποιότητας, στην οποία 
μπορείτε να βασιστείτε 100%.



28181 | 125 ml        
Ελλάδα: € 14,69 
(€ 11,76 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 14,69 
(€ 11,76 ανά 100 ml)

28182 | 50 ml        
Ελλάδα: € 33,59 
(€ 67,18 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 32,49 
(€ 64,98 ανά 100 ml)

28183 | 50 ml        
Ελλάδα: € 38,89 
(€ 77,78 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 37,79 
(€ 75,58 ανά 100 ml)

€ 33,59
€ 38,89

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
  € 72,48 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕΤ ΜΟΝΟ  Ελλάδα: € 65,99
 Κύπρος από € 70,28 μόνο  € 64,99

28188    
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Συγκριτικές Λιανικές Τιμές με Ομοειδή Προϊόντα της Αγοράς

Τα μοναδικά προϊόντα που προσφέρουν υψηλής ποιότητας περιποίηση περιέχουν έναν καινοτόμο 
συνδυασμό μικρομετροποιημένων σωματιδίων χρυσού και πρωτεϊνών μεταξιού. Ο χρυσός σε αυτή τη 
μορφή υποστηρίζει την προστασία της επιδερμίδας από την υπεριώδη ακτινοβολία, ενώ το μετάξι 
συμβάλλει σημαντικά στο σχηματισμό του κολλαγόνου και επομένως στην ανάπλαση της επιδερμίδας.

Εντατική περιποίηση κατά της 
πρόωρης γήρανσης της επιδερμίδας

LR ZEITGARD CARE-SYSTEM

•  Καθαρίζει και αναζωογονεί την 
επιδερμίδα

•  Με Nanogold & πρωτεΐνες μεταξιού που 
παρέχουν προστασία από τις υπεριώδεις 
ακτίνες UVA και επομένως από τη 
φωτογήρανση 

•  Ενδείκνυται και για μικτή επιδερμίδα

Nanogold
Τονωτική Λοσιόν

•  Μεταξένια, κρεμώδης σύνθεση που 
απλώνεται εύκολα 

•  Περιποιείται την επιδερμίδα καθ‘ όλη τη 
διάρκεια της ημέρας

•  Με Nanogold & πρωτεΐνες μεταξιού που 
παρέχουν προστασία από τις υπεριώδεις 
ακτίνες UVA και επομένως από τη 
φωτογήρανση 

•  Με ειδικό σύμπλεγμα Aglycal®,πεπτίδια 
TIMP® και Uvinul A plus®

Nanogold
Κρέμα Ημέρας

•  Κρέμα για πολυτελή περιποίηση 
•  Περιποιείται και αναδομεί την επιδερμίδα κατά τη 

διάρκεια της νύχτας 
•  Με Nanogold & πρωτεΐνες μεταξιού που παρέχουν 

προστασία από τις υπεριώδεις ακτίνες UVA και 
επομένως από τη φωτογήρανση

•  Με πεπτίδια TIMP® και το αντιρυτιδικό δραστικό 
συστατικό SYN®-COLL για επανόρθωση και προστασία 
από τις βλάβες που προκαλεί στην επιδερμίδα η 
έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία

Nanogold
Κρέμα Νυκτός

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

ΣΕΤ NANOGOLD & SILK
Κρέμα Ημέρας · 50 ml
Κρέμα Νυκτός · 50 ml

*Προστατευόμενο σήμα της BASF AG

Το σήμα „Made in Germany“ 
είναι η δική μας υπόσχεση 
ποιότητας, στην οποία 
μπορείτε να βασιστείτε 100%.



€ 38,89
€ 44,99
€ 33,59

28318 | 50 ml        
Ελλάδα: € 44,99 
(€ 89,98 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 43,99 
(€ 87,98 ανά 100 ml)

28319 | 30 ml        
Ελλάδα: € 33,59 
(€ 111,97 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 32,49 
(€ 108,30 ανά 100 ml)

28302 | 125 ml        
Ελλάδα: € 14,69 
(€ 11,76 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 14,69 
(€ 11,76 ανά 100 ml)

28317 | 50 ml        
Ελλάδα: € 38,89 (€ 77,98 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 37,79 (€ 75,58 ανά 100 ml)

28320 | 30 ml        
Ελλάδα: € 45,99 
(€ 153,30 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 44,99 
(€ 149,97 ανά 100 ml)

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
  € 117,47  

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕΤ ΜΟΝΟ  Ελλάδα: € 99,99
 Κύπρος από € 114,27 μόνο  € 97,59
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ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ για 
την ώριμη, απαιτητική επιδερμίδα
Η πολυτελής σειρά περιποίησης προσφέρει εντατική θρέψη, ενώ περιλαμβάνει ένα σύγχρονο 
συνδυασμό δραστικών συστατικών με βάση το διαμάντι και τα πεπτίδια. Η μοναδική σύνθεση και τα 
αποτελεσματικά δραστικά συστατικά αντιγήρανσης που περιέχει, συμβάλλουν στη σύσφιξη, την 
επανόρθωση και την προστασία της επιδερμίδας.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

BEAUTY DIAMONDS  ΣΕΤ
Κρέμα Ημέρας · 50 ml
Κρέμα Νυκτός · 50 ml
Κρέμα Ματιών · 30 ml

• Αντιρυτιδική κρέμα νυκτός 
• Με πολύτιμα έλαια και ειδικά  
  αντιρυτιδικά δραστικά 

συστατικά
•    Συμβάλλει στη μείωση της 

όψης των ρυτίδων 

Beauty Diamonds
Κρέμα Νυκτός

•  Χάρη στην ιδιαίτερα 
λεπτόρρευστη, δροσερή και 
απαλή συνθεσή της 
ανακουφίζει και περιποιείται 
την ευαίσθητη περιοχή των 
ματιών

•  Απαλλάσσει από το ενοχλητικό 
πρήξιμο κάτω από τα μάτια

•  Συμβάλλει στη μείωση της 
όψης των ρυτίδων

Beauty Diamonds
Κρέμα Ματιών

•   Τονωτική Λοσιόν που χαρίζει 
φρεσκάδα και ενυδάτωση

•  Κατάλληλη και για τη μικτή 
επιδερμίδα

•  Καθαρίζει και αναζωογονεί την 
επιδερμίδα

Beauty Diamonds
Τονωτική Λοσιόν

•  Απαλή κρέμα ημέρας με μεταξένια 
υφή

•     Μειώνει την όψη των ρυτίδων και 
ενισχύει την αίσθηση της 
σφριγηλότητας της επιδερμίδας 

•  Το αντιρυτιδικό δραστικό 
συστατικό Detoxiquin 
προλαμβάνει την πρόωρη 
γήρανση και υποστηρίζει την 
κυτταρική ανάπλαση

•  Ένα καινοτόμο εξαπεπτίδιο 
συμβάλλει στην προστασία της 
επιδερμίδας από τις ελεύθερες 
ρίζες

Beauty Diamonds
Κρέμα Ημέρας

• Εξαιρετικά πλούσια εντατική κρέμα 
•  Περιποιείται και χαρίζει απαλή 

αίσθηση στην επιδερμίδα 
•  Συνδυασμός από λιπίδια Ceramide 

και Hyaluronic Filling Spheres® 
λειαίνει σημαντικά την όψη των 

 ρυτίδων
• Πολύτιμα έλαια για αίσθηση
 μεταξένιας απαλότητας

Beauty Diamonds  
Πλούσια Εντατική Κρέμα

Το σήμα „Made in Germany“ 
είναι η δική μας υπόσχεση 
ποιότητας, στην οποία 
μπορείτε να βασιστείτε 100%.



28314 | 30 ml        
Ελλάδα: € 43,99 
(€ 146,63 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 43,99 
(€ 146,63 ανά 100 ml)

105 LR ZEITGARD CARE-SYSTEM

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ για νεανική λάμψη
Με έναν πλούσιο συνδυασμό από 6 έλαια φυσικής προέλευσης και επιλεγμένες βιταμίνες, το Beauty 
Diamonds Youth Oil – Αντιγηραντικό Ενυδατικό Έλαιο αναζωογονεί την ξηρή, θαμπή και άτονη 
επιδερμίδα, χαρίζοντάς της νεανική λάμψη.

•  Θρέφει και αναζωογονεί την 
επιδερμίδα, με βιταμίνες A, E και F

•  Με πολύτιμα έλαια που 
προστατεύουν από την απώλεια 
υγρασίας

•  Ο συνδυασμός από πλούσια έλαια 
χαρίζει νεανική λάμψη στην 
επιδερμίδα

Beauty Diamonds  
Youth Oil – Αντιγηραντικό 
Ενυδατικό Έλαιο

Αντιρυτιδικό έλαιο
Η ιδανική βασική περιποίηση 
για λαμπερή επιδερμίδα

Τονωτικό έλαιο αντιγήρανσης
Πλούσια ενίσχυση της 
καθημερινής σας περιποίησης, 
για βελούδινα απαλή επιδερμίδα

Έλαιο-μάσκα αντιγήρανσης
Εντατική και πλούσια περιποίηση 
αναζωογόνησης, για λείανση και 
σύσφιξη της επιδερμίδας

1 ΕΛΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ – 3 ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

•  Εφαρμόστε στο πρόσωπο 
3–5 σταγόνες πρωί ή βράδυ 
μετά τον καθαρισμό

•  Στη συνέχεια, εφαρμόστε τα 
προϊόντα πρωινής ή βραδινής 
περιποίησης που 
χρησιμοποιείτε

•  Αναμείξτε πάνω στο χέρι σας 
μερικές σταγόνες από το 
έλαιο με την κρέμα ημέρας ή 
νυκτός

•  Εφαρμόστε το 
εμπλουτισμένο προϊόν 
περιποίησης στο πρόσωπό 
σας

•  Εφαρμόστε ομοιόμορφα 
περίπου 10 σταγόνες στο 
πρόσωπο, το λαιμό και το 
ντεκολτέ

•  Αφήστε το να δράσει για 
10 λεπτά και αφαιρέστε το ή 
κάντε απαλό μασάζ μέχρι να 
απορροφηθεί.

Το σήμα „Made in Germany“ 
είναι η δική μας υπόσχεση 
ποιότητας, στην οποία 
μπορείτε να βασιστείτε 100%.



Για την ανδρική περιποίηση προσώπου 
είναι πολύ σημαντική η επιλογή των 
κατάλληλων προϊόντων . Τα σωστά 
προϊόντα δίνουν στην επιδερμίδα σας ένα 
λάκτισμα φρεσκάδας και ενισχύουν την 
προστασία της απέναντι τις προκλήσεις 
της καθημερινότητας.

•  Εντατική, στοχευμένη περιποίηση
•  Προϊόντα εύκολα στη χρήση
•  Προϊόντα με εξαιρετική 

αποτελεσματικότητα

Ιδανική 
περιποίηση για 
την ανδρική 
επιδερμίδα!



28450 | 30 ml        
Ελλάδα: € 29,49 
Κύπρος: € 28,39 

28449 | 50 ml        
Ελλάδα: € 40,99 
Κύπρος: € 39,89 

€ 40,99
€ 29,49

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
  € 70,48 
ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕΤ ΜΟΝΟ  Ελλάδα: € 62,99
 Κύπρος από € 68,28 μόνο  € 60,99
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Η άψογη εμφάνιση είναι το ζητούμενο για κάθε σύγχρονο άνδρα. Η σύνθεση των προϊόντων της 
σειράς Platinum είναι ειδικά σχεδιασμένη για τις απαιτήσεις της ανδρικής επιδερμίδας. Ο καινοτόμος 
συνδυασμός δραστικών συστατικών Platinum που περιέχει, απορροφάται άμεσα, ενυδατώνει την 
επιδερμίδα, μειώνει το βάθος των ρυτίδων και προσδίδει νεανική όψη.

Ειδική φροντίδα για 
την ΑΝΔΡΙΚΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

LR ZEITGARD CARE-SYSTEM

Απαλή κρέμα ματιών που απορροφάται 
γρήγορα
•  Χαρίζει ενυδάτωση και αίσθηση 

φρεσκάδας
•  Συμβάλλει στη μείωση των μαύρων 

κύκλων και των λεπτών γραμμών 
 γύρω από τα μάτια
•  Με Lumin-Eye®, εκχύλισμα πράσινου 

καφέ και υαλουρονικό οξύ

Platinum Κρέμα Gel 
Express Eye Cooler

Απαλή κρέμα προσώπου που
απορροφάται γρήγορα
•   Χαρίζει ενυδάτωση και αίσθηση 

φρεσκάδας
•   Ενισχύει την ελαστικότητα της 

επιδερμίδας και προλαμβάνει τα 
σημάδια του χρόνου

•    Με ενθυλακωμένο νερό παγετώνων, 
εκχύλισμα κάκτο υ, υαλουρονικό οξύ 
και βιταμίνη E

Platinum
Anti-Aging Κρέμα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

Platinum Ανδρικό Σετ 
Περιποίησης
Anti-Aging Κρέμα 50 ml 
Express Eye Cooler 30 ml

Το σήμα „Made in Germany“ 
είναι η δική μας υπόσχεση 
ποιότητας, στην οποία 
μπορείτε να βασιστείτε 100%.



28235 | 4 x 2 Pads       
Ελλάδα: € 45,99 
Κύπρος: € 44,99

28240 | 15 ml        
Ελλάδα: € 40,99 
(€ 273,27 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 39,89 
(€ 265,93 ανά 100 ml)

28236 | 15 ml        
Ελλάδα: € 40,99 
(€ 273,27 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 39,89 
(€ 265,93 ανά 100 ml)

28230 | 30 ml        
Ελλάδα: € 79,99 
(€ 266,64 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 78,79 
(€ 262,63 ανά 100 ml)

*  Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από το Ινστιούτο Dermatest σε 10 γυναίκες για χρονικό διάστημα 4 εβδομάδων

28244 | 50 ml        
Ελλάδα: € 58,69 
(€ 117,38 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 56,69 
(€ 113,38 ανά 100 ml)

€ 58,69
€ 79,99
€ 40,99

€ 45,99

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
  € 225,66 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕΤ ΜΟΝΟ  Ελλάδα: € 197,99
 Κύπρος από € 220,36 μόνο  € 191,99

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ για στοχευμένη εφαρμογή
Τα μοναδικά, αποτελεσματικά προϊόντα ειδικής περιποίησης LR ZEITGARD Serox έχουν στοχευμένη δράση κατά των ανεπιθύμητων σημαδιών του 
χρόνου. Χάρη στην καινοτόμο τεχνολογία οπτικού εφέ με διπλή αντιγηραντική δράση, το Serox Instant Skin Perfector χαρίζει άμεση αλλά και 
μόνιμη τελειοποίηση της επιδερμίδας. Ο ιδανικά προσαρμοσμένος συνδυασμός δραστικών συστατικών των συμπληρωματικών προϊόντων 
εξειδικευμένης περιποίησης Serox, φροντίζει για πιο νεανική επιδερμίδα σε βάθος χρόνου, με λιγότερες ρυτίδες έκφρασης στην περιοχή των 
ματιών, του μετώπου και της μύτης, καθώς και περισσότερη ελαστικότητα και όγκο. Το Serox Lip Optimizer χαρίζει αισθητά περισσότερο όγκο στα 
χείλη, ενώ μειώνει τις λεπτές γραμμές γύρω από τα χείλη.*
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28245    

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

Serox Ολοκληρωμένο Σετ
Intensive Result Cream •  50 ml
Instant Result Serum •  30  ml
Wrinkle Care •  15 ml
Professional Eye Pads  
4 x 2 Pads

•  Επαγγελματικά επιθέματα 
ματιών

•  Χαρίζουν εντατική 
ενυδάτωση στην ευαίσθητη 
περιοχή των ματιών

•  Από λυοφιλοποιημένο 
κολλαγόνο 

•  Mε την ενεργοποίηση 
εμποτίζονται  με το διάλυμα 
των ενεργών συστατικών  
από Argireline®, Gatuline 
Expression® και υαλουρονικό 
οξύ, που συμβάλλουν στη 
μείωση του βάθους των 
ρυτίδων

Serox
Professional  
Eye Pads

•  Έως και 15% περισσότερος 
όγκος στα χείλη*

•  Μειώνει ορατά τις λεπτές 
γραμμές γύρω από τα 
χείλη*

•  Τονίζει και βελτιώνει το 
περίγραμμα των χειλιών*

•  Με πλούσια και πολύ 
θρεπτική υφή, εύκολο στην 
εφαρμογή

•   Με βιταμίνη Ε

Serox
Lip Optimizer

•  Κρέμα με καινοτόμο σύνθεση 
αντιρυτιδικής περιποίησης

•  Με άριστης ποιότητας 
δραστικά συστατικά, όπως 
Argireline®, Ameliox® και Ultra 
Filling SpheresTM για 
επιδερμίδα πιο ελαστική, λεία 
και φρέσκια

•  Σύμπλεγμα δραστικών 
συστατικών με αντιρυτιδική 
δράση ενάντια στις λεπτές και 
βαθιές ρυτίδες και ενυδάτωση 
που διαρκεί

•  Ιδανική σε συνδυασμό με το 
προϊόν Serox Instant Result 
Serum

Serox
Intensive  
Result Cream

•  Εντατικό συμπύκνωμα για 
στοχευμένη εφαρμογή στις 
ρυτίδες έκφρασης

•  Ειδικά για μικρές ρυτίδες γύρω 
από το στόμα, τα μάτια και 
στο μέτωπο

•  Με εξαιρετικά αποτελεσμα τικά 
δραστικά συστατικά, όπως 
Argireline®, Gatuline 
Expression®, Dynalift® και 
υαλουρονικό οξύ, που 
συμβάλλουν στοχευμένα στη 
μείωση του βάθους των 
ρυτίδων

•  Απορροφάται γρήγορα και 
δρα αποτελεσματικά σε 30 
μόλις λεπτά

Serox
Wrinkle Care

·  Εντατική αντιρυτιδική 
φόρμουλα με μεταξένια 
σύνθεση ορού

·  Με άριστης ποιότητας 
δραστικά συστατικά, όπως 
Argireline®, Ameliox® και 
Polylift® , για μείωση του 
βάθους των ρυτίδων

·  Με χαλαρωτική και ενυδατική 
δράση για πιο λεία και 
ομοιόμορφη επιδερμίδα

·  Ιδανική σε συνδυασμό με το 
προϊόν Serox Intensive Result 
Cream

Serox
Instant  
Result Serum

Το σήμα „Made in Germany“ 
είναι η δική μας υπόσχεση 
ποιότητας, στην οποία 
μπορείτε να βασιστείτε 100%.



28250 | 30 ml        
Ελλάδα: € 54,99 
(€ 183,30 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 52,79 
(€ 175,97 ανά 100 ml)
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LR ZEITGARD CARE-SYSTEM

•  Άμεσα ορατή αναζωογόνηση 
της επιδερμίδας

•  Μόνιμη επανόρθωση της 
δομής της επιδερμίδας

•  Μεταξένια απαλή, καλυπτική 
και τελειοποιητική σύνθεση, με 
διακριτικές χρωστικές ουσίες

•  Εφαρμόστε το μετά την κρέμα 
ημέρας. Συνεχίστε με την 
εφαρμογή του μακιγιάζ.

Serox  
Instant  
Skin Perfector

ΔΙΠΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΦΕ, 
για άμεσο και μόνιμο αποτέλεσμα

Το LR ZEITGARD Serox Instant Skin Perfector τελειοποιεί την όψη της επιδερμίδας του προσώπου. 
Η καινοτόμος τεχνολογία διπλής αντιγηραντικής δράσης έχει άμεσα ορατό αποτέλεσμα και φροντίζει 
για τη μόνιμη αναζωογόνηση της επιδερμίδας με την καθημερινή χρήση.

INSTANT SKIN PERFECTOR

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΦΕ

SEROX

ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΑΜΕΣΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ορατή αναζωογόνηση της επιδερμίδας 
μέσα σε δευτερόλεπτα. Η μεταξένια 
απαλή, καλυπτική και τελειοποιητική 
σύνθεση, με διακριτικές χρωστικές 
ουσίες, λειαίνει την επιδερμίδα 
μειώνοντας άμεσα την εμφάνιση των 
πόρων, των ατελειών και των λεπτών 
γραμμών ενώ παράλληλα προσδίδει ματ 
όψη σε περιοχές της επιδερμίδας που 
εμφανίζουν γυαλάδα.

ΜΟΝΙΜΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Σταδιακή μόνιμη επανόρθωση της 
δομής της επιδερμίδας. Τα εξαιρετικά 
αποτελεσματικά ενεργά συστατικά 
αντιγήρανσης Gatuline® In-Tense και 
Ultra Filling Spheres™ ενισχύουν μόνιμα 
τη σφριγηλότητα και την ελαστικότητα 
της επιδερμίδας. Η επιδερμίδα αποκτά 
λεία και σφριγηλή όψη.



28091 | 30 ml        
Ελλάδα: € 22,99 
(€ 76,63 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 22,99 
(€ 76,63 ανά 100 ml)

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ   
για την ανδρική και τη 
γυναικεία επιδερμίδα
Η απαλή κρέμα περιποίησης προσώπου χαρίζει στην απαιτητική επιδερμίδα ένα άγγιγμα φρεσκάδας και 
αναζωογόνησης και είναι ιδανική για κάθε στιγμή της ημέρας! Ο συνδυασμός από Reductine®, υαλουρονικό 
οξύ, εκχύλισμα φυκιών και ένα μείγμα επτά βοτάνων, παρέχει την απαραίτητη ενυδάτωση στην επιδερμίδα. 
Επιπλέον, χαρίζει περισσότερη ζωντάνια κι ελαστικότητα καθ‘ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

ΣΑΣ ΦΤΙΑΧΝΕΙ ΤΗ 
ΜΕΡΑ! ΙΔΑΝΙΚΟ ΚΑΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΔΡΙΚΗ 
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ!

•  Απαλή κρέμα προσώπου  
•  Χαρίζει ενυδάτωση, αναζωογόνηση και 

σύσφιξη για περισσότερη ζωντάνια, 
ενέργεια και ελαστικότητα

•  Με πεπτίδια βρώμης, υαλουρονικό οξύ, 
εκχύλισμα φυκιών και ένα μείγμα από 7 
εκχυλίσματα βοτάνων με αντιρυτιδική 
και ενυδατική δράση

•  Ενδείκνυται και για την ανδρική 
επιδερμίδα

PowerLIFT 
Κρέμα Προσώπου
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Το σήμα „Made in Germany“ 
είναι η δική μας υπόσχεση 
ποιότητας, στην οποία 
μπορείτε να βασιστείτε 100%.



71011 | 50 ml        
Ελλάδα: € 22,99 
(€ 45,98 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 22,49 
(€ 44,98 ανά 100 ml)
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Η εντατική μάσκα περιποίησης προσώπου , με το σύμπλεγμα δραστικών συστατικών από Ultra Filling 
SpheresΤΜ, λάδι Jojoba και μούρα Σχιζάνδρα, αναζωογονεί το δέρμα παρέχοντάς του μια έξτρα δόση 
φροντίδας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η επιδερμίδα χαλαρώνει κι έτσι μπορεί να αφομοιώσει 
αποτελεσματικά τα πολύτιμα δραστικά συστατικά. Το επόμενο πρωί η επιδερμίδα σας είναι ορατά πιο 
λεία και νεανική, ενώ τη νιώθετε σημαντικά πιο μεταξένια και απαλή.

Ανάπλαση κατά τη διάρκεια 
της νύχτας! Περισσότερη 
ζωντάνια και ελαστικότητα

ΣΑΣ ΦΤΙΑΧΝΕΙ ΤΗ 
ΝΥΧΤΑ! ΙΔΑΝΙΚΟ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΔΡΙΚΗ 
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ!

•  Περιποιείται και αναζωογονεί την  
επιδερμίδα κατά τη διάρκεια της νύχτας

•  Με λάδι Jojoba για ακόμα περισσότερη 
ενυδάτωση

•  Με Ultra Filling SpheresTM για αντιρυτιδική 
δράση

•  Με μούρα Σχιζάνδρα για φυσική ανάπλαση της 
επιδερμίδας

•  Για βέλτιστο αποτέλεσμα, χρησιμοποιήστε τη 
2 φορές την εβδομάδα αντί για τη συνήθη 
Κρέμα Νυκτός σας 

Sleeping Mask

LR ZEITGARD CARE-SYSTEM

Το σήμα „Made in Germany“ 
είναι η δική μας υπόσχεση 
ποιότητας, στην οποία 
μπορείτε να βασιστείτε 100%.



Η έκθεση στο μπλε φως που εκπέμπουν οι οθόνες των smartphones, των tablets, των υπολογιστών, 
των τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών, προκαλεί την πρόωρη γήρανση της 
επιδερμίδας. Η ακτινοβολία του μπλε φωτός διεισδύει στα βαθύτερα στρώματα της επιδερμίδας, 
προκαλώντας οξειδωτικό στρες, το οποίο βλάπτει τα κύτταρα και επιταχύνει την εμφάνιση των 
σημαδιών γήρανσης, όπως χαλάρωση και λεπτές γραμμές.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΣΑΣ! Το καινοτόμο BLUE LIGHT DEFENDER είναι ο πιο ισχυρός 
σύμμαχος στη μάχη κατά της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ, καθώς προστατεύει ενεργά την επιδερμίδα και 
προλαμβάνει τα αρνητικά αποτελέσματα του μπλε φωτός. Τα δραστικά συστατικά που περιέχει το Blue 
Light Defender ενεργοποιούνται με την έκθεση στο μπλε φως και προστατεύουν την επιδερμίδα με 
τριπλή δράση.

Ο ΕΞΥΠΝΟΣ ΟΡΟΣ

Το εκχύλισμα σπιρουλίνας περιέχει 
ένα ένζυμο που επανορθώνει τις 
κυτταρικές βλάβες που έχει ήδη υποστεί 
η επιδερμίδα λόγω του μπλε φωτός και 
περιορίζει τον πρόωρο σχηματισμό 
νέων ρυτίδων, συμβάλλοντας στην 
ορατή μείωση των ρυτίδων της 
επιδερμίδας.

ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ:

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ:

Το εκχύλισμα σπιρουλίνας περιέχει την 
χρωστική ουσία φυκοκυανίνη, η οποία 
απορροφά το μπλε φως και προστατεύει 
από την έκθεση σε ακτίνες φωτός 
υψηλής ενέργειας, καθώς τις αντανακλά 
και λειτουργεί σαν μια προστατευτική 
ασπίδα, προσφέροντας αποτελεσματική 
προστασία από την πρόωρη γήρανση 
και τους ερεθισμούς της επιδερμίδας.

Το εκχύλισμα μπλε λωτού εξουδετερώνει 
τις ελεύθερες ρίζες και δρα κατά του 
οξειδωτικού στρες, χαρίζοντας νεανική 
όψη και λάμψη στην επιδερμίδα. 

ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ:

Κάθε πρωί, εφαρμόζετε 
το BLUE LIGHT DEFENDER 
Serum ομοιόμορφα σε 
καθαρό πρόσωπο.

Μετά από περίπου 
ένα λεπτό, μπορείτε 
να συνεχίσετε με την 
εφαρμογή των υπόλοιπων 
προϊόντων περιποίησης της 
επιδερμίδας.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΑΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ 2 ΒΗΜΑΤΑ:

ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΗ
ΤΡΙΠΛΗ ΔΡΑΣΗ

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ

Το σήμα „Made in Ger-
many“ είναι η δική μας 
υπόσχεση ποιότητας, 
στην οποία μπορείτε να 
βασιστείτε 100%.
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71060 | 30 ml

•  Προστατεύει την επιδερμίδα από τη 
γήρανση και τους ερεθισμούς που 
προκαλεί η έκθεση στο μπλε φως

•  Μειώνει τις ήδη σχηματισμένες ρυτίδες 
και έχει αντιοξειδωτική δράση

•  Χαρίζει νεανική όψη και λάμψη στην 
επιδερμίδα

•  Με εκχύλισμα σπιρουλίνας και μπλε 
λωτού

LR ZEITGARD
BLUE LIGHT DEFENDER

ΝΕΟ

LR ZEITGARD CARE SYSTEM |

Ελλάδα: € 54,99 
(€ 183,30 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 52,79 
(€ 175,97 ανά 100 ml)
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Αποτελεσματική περιποίηση και 
αντιβακτηριακή προστασία

L R  M I C R O S I LV E R  Α Ν Τ Ι Β Α Κ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η  Π Ε Ρ Ι Π Ο Ι Η Σ Η

H LR MICROSILVER PLUS είναι μια εξειδικευμένη σειρά αντιβακτηριακής 
περιποίησης με έναν μοναδικό συνδυασμό δραστικών ουσιών. Το μυστικό 
είναι το εξαιρετικά αποτελεσματικό συστατικό MICROSILVER BGTM, το 
οποίο εμποδίζει την ανάπτυξη των βακτηρίων που ευθύνονται για την 

εμφάνιση των ατελειών της επιδερμίδας, της κακοσμίας του στόματος, της 
τερηδόνας, της ουλίτιδας και του σχηματισμού πυτιρίδας. Επίσης, 
περιορίζεται ο πολλαπλασιασμός των μικροβίων, με αποτέλεσμα την 
καταπολέμηση της στοματικής και σωματικής κακοσμίας.

Ο μοναδικός συνδυασμός δραστικών συστατικών, ο οποίος συνδυάζει το MICROSILVER BGTM 
(καθαρό ασήμι) με διαφορετικές ενώσεις ψευδαργύρου και δεξπανθενόλη, δρα τριπλά*:

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ:  
Το MICROSILVER BGTM μειώνει τον αριθμό των ανεπιθύμητων βακτηρίων και 
περιορίζει τον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων. 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: 
Οι ενώσεις ψευδαργύρου ενισχύουν τη διαδικασία αναζωογόνησης της 
επιδερμίδας.  
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΤΙΚΑ:  
Η δεξπανθενόλη (προβιταμίνη B5) έχει αντιφλεγμονώδη δράση, ανακουφίζει από 
τον κνησμό και υποστηρίζει την αυτοεπούλωση της επιδερμίδας. 

Καθαρό Ασήμι

Δεξπανθενόλη Ενώσεις ψευδαργύρου

ΤΟ MICROSILVER BGTM έχει αντιβακτηριακή δράση:

Φυσιολογική κατάσταση της 
επιδερμίδας χάρη στο συστατικό 
MICROSILVER BGTM

Επιδερμίδα που έχει προσβληθεί από 
βακτήρια

Το αποτέλεσμα:
Βελτιώνεται ορατά η όψη 
της ερεθισμένης, 
ταλαιπωρημένης 
επιδερμίδας.

* Επιστημονικά αποδεδειγμένο από διάφορες μελέτες (μεταξύ άλλων SGS INSTITUT FRESENIUS).

Αντιβακτηριακό Σαμπουάν κατά της 
πιτυρίδας, Gel για τα Χέρια και 
Αποσμητικό Roll-on. Για αίσθηση 
δροσιάς και καθαριότητας.

Αντιβακτηριακή Οδοντόκρεμα 
και Οδοντότσιχλα. 
Για όμορφα δόντια, υγιή ούλα και 
αίσθηση φρεσκάδας.

Αντιβακτηριακό Καθαριστικό και 
Κρέμα Προσώπου για καθαρή 
επιδερμίδα. Με αποδεδειγμένη 
αποτελεσματικότητα κατά των 
ατελειών της επιδερμίδας*.

Καταπολεμά τα ανεπιθύμητα βακτήρια 

Περιορίζει τον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων



25000 | 150 ml        
Ελλάδα: € 20,99 
(€ 14,00 ανά 100 ml)

Κύπρος: € 20,99 
(€ 14,00 ανά 100 ml)

25001 | 50 ml        
Ελλάδα: € 22,99 
(€ 45,98 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 22,99 
(€ 45,98 ανά 100 ml)

€ 20,99
€ 22,99

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ € 43,98 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕΤ ΜΟΝΟ  Ελλάδα: € 39,89
 Κύπρος από € 43,98 μόνο  € 39,89

25004    

Χάρη στον ειδικό συνδυασμό δραστικών συστατικών, η 
σειρά MICROSILVER PLUS προσφέρει αντιβακτηριακή 
περιποίηση και προστασία στα σημεία της επιδερμίδας που 
το έχουν ανάγκη όπως είναι το πρόσωπο. Η συστηματική 
χρήση του Καθαριστικού και της Κρέμας Προσώπου 
MICROSILVER PLUS βελτιώνει την όψη της ερεθισμένης και 
λιπαρής επιδερμίδας, ενώ παράλληλα μειώνει τις ατέλειες και 
τα σπυράκια.

Αντιβακτηριακή περιποίηση για 
την εξυγίανση της επιδερμίδας 
του προσώπου

 

 

 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

Σετ Προσώπου

Καθαριστικό Προσώπου · 150 ml
Κρέμα Προσώπου · 50 ml

Καθαρίστε το πρόσωπό σας πρωί και 
βράδυ με το αντιβακτηριακό Καθαριστικό 
Προσώπου. 

Καθαριστικό Προσώπου
Εφαρμόστε την κρέμα στο πρόσωπό σας αφού 
πρώτα το καθαρίσετε με το MICROSILVER PLUS 
Καθαριστικό Προσώπου.

Κρέμα Προσώπου

Απαλός και βαθύς  
καθαρισμός

Μειώνει τα μαύρα στίγματα, τα 
σπυράκια και τις ατέλειες της 
επιδερμίδας

Το Defensil έχει αντιφλεγμονώδη 
δράση

Βελτιώνει την όψη της επιδερμίδας
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 Καταπραΰνει την επιδερμίδα 
και υποστηρίζει την 
κυτταρική ανανέωση

 Προστατεύει και ενισχύει το φυσικό 
επιδερμικό φραγμό

Το σαλικυλικό οξύ 
ελευθερώνει τους πόρους



25091 | 10 x 1,4 g        
Ελλάδα: € 4,49 
(€ 32,08 ανά 100 g) 

Κύπρος: € 3,79 
(€ 27,08 ανά 100 g)

25090 | 75 ml        
Ελλάδα: € 9,49 
(€ 12,66 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 9,39 
(€ 12,52 ανά 100 ml)

Κατοχυρωμένα
με δίπλωμα

ευρεσιτεχνίας*

* LR MICROSILVER Plus Οδοντότσιχλα: Αρ. Διπλώματος: EP 2 585 029 B1
LR MICROSILVER Plus Οδοντόκρεμα: Αρ. Διπλώματος: DE 10 2010 063 720

Η στοματική μας κοιλότητα αποτελεί ζωτικό χώρο για 
πλήθος βακτηρίων  (μικροοργανισμούς), τα οποία 
συγκεντρώνονται στην επιφάνεια των δοντιών, της 
γλώσσσας και των ούλων. Αν δεν αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά, μπορεί να προκαλέσουν τερηδόνα, 
ουλίτιδα και κακοσμία του στόματος. Το δραστικό 
συστατικό MICROSILVER BGTM είναι η φυσική και 
αποτελεσματική λύση στη μείωση των βακτηρίων της 
στοματικής κοιλότητας. Με την Οδοντόκρεμα και την 
Οδοντότσιχλα, η LR προσφέρει ένα ολοκληρωμένο 
πακέτο προστασίας για υγιή δόντια και ούλα.

Επαγγελματική 
περιποίηση δοντιών  
για το σπίτι και καθ‘ 
οδόν

 

 

 

 

 

 

1   Η Αντιβακτηριακή Οδοντόκρεμα δοκιμάστηκε από τo Ινστιτούτο Dermatest GmbH σε 10 γυναίκες 
και άνδρες ηλικίας 18 έως 72 ετών για  χρονικό διάστημα 4 εβδομάδων τον Απρίλιο του 2006.

2  Αναφορικά με το βακτήριο στρεπτόκοκκος. Η Οδοντότσιχλα δοκιμάστηκε σε τεστ χρήσης από 20 
άτομα ηλικίας 26–54 ετών, από το Ινστιτούτο Dermatest GmbH για χρονικό διάστημα 2 ημερών 
τον Φεβρουάριο του 2010. 

Επιβεβαιωμένη αποτελεσματικότητα από το  
Dermatest:  

MICROSILVER PLUS ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ: 
    90% επιβεβαίωσαν την σταθεροποίηση των 

Ούλων τους1

ΟΔΟΝΤΟΤΣΙΧΛΑ: 
  Καταπολεμά το 83% των βακτηρίων2

ΕΛΕΓΜΕΝΟ

Μασήστε την τσίχλα για τουλάχιστον 5 
λεπτά μετά το γεύμα. Με απαλή γεύση 
μέντας. Ως συμπλήρωμα της καθημερινής 
περιποίησης των δοντιών.

Οδοντότσιχλα

Καταπολεμά την τερηδόνα και 
την πλάκα

Μειώνει τον σχηματισμό της 
πλάκας

Βουρτσίστε τα δόντια σας τουλάχιστον 
2 λεπτά το πρωί, το βράδυ και όποτε 
νιώθετε την ανάγκη.

Οδοντόκρεμα

Υποστηρίζει την ενίσχυση του 
σμάλτου 

Προστασία κατά της τερηδόνας  
και της πλάκας

Προστασία κατά της oυλίτιδας

Καταπολεμά την κακοσμία του στόματος

Ο υδροξυαπατίτης  
ενισχύει το σμάλτο

Ρυθμίζει το pH του στόματος 
και καταπραΰνει τα ούλα



25051 | 75 ml        
Ελλάδα: € 17,89 
(€ 23,86 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 16,79 
(€ 22,39 ανά 100 ml)

25072 | 150 ml        
Ελλάδα: € 29,49 
(€ 19,66 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 28,39 
(€ 18,93 ανά 100 ml)

25022 | 50 ml        
Ελλάδα: € 15,69 
(€ 31,38 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 14,69 
(€ 29,38 ανά 100 ml)

* Σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε από το Derma Consult GmbH σε 10 συμμετέχοντες το 2008

Αντιβακτηριακή 
προστασία & περιποίηση 
για το σώμα

Χάρη στον εξειδικευμένο συνδυασμό 
δραστικών συστατικών, η σειρά 
περιποίησης LR MICROSILVER PLUS 
προσφέρει φροντίδα και προστασία στα 
σημεία του σώματος που το έχουν ανάγκη. 
Ήπια αντιβακτηριακή περιποίηση για τα 
μαλλιά, υγιεινή των χεριών χωρίς νερό και 
αξιόπιστη προστασία κατά του ιδρώτα για 
καθημερινή χρήση.

   

  
 

 

Ενδείκνυται για γρήγορο καθαρισμό των 
χεριών όταν είστε καθ’ οδόν – ακόμα και 
χωρίς νερό. Δεν αφυδατώνει την 
επιδερμίδα των χεριών, δεν κολλάει.

Gel για τα Χέρια Κατά της Πιτυρίδας Αποσμητικό Roll-on

Υγιεινή χωρίς νερό

Αίσθηση δροσιάς και καθαριότητας

Οι Ενώσεις  Ψευδαργύρου 
δημιουργούν ένα προστατευτικό 
φιλμ στα  χέρια

Απαλό και ήπιο Σαμπουάν κατά της 
πιτυρίδας. Ενδείκνυται για καθημερινή 
χρήση.

Εφαρμόστε το Αποσμητικό Roll-on το πρωί και 
μετά το ντους. Χαρίζει ευχάριστη αίσθηση 
φρεσκάδας και περιορίζει τον αριθμό των 
μικροβίων στην επιδερμίδα.

Ήπιος καθαρισμός

Καταπολεμά την πιτυρίδα*

Αντιβακτηριακή Δράση

Περιέχει το ενεργό συστατικό 
Octopirox, το οποίο ρυθμίζει 
την υγεία της επιδερμίδας του 
κεφαλιού

24ωρη προστασία κατά της κακοσμίας

Περιέχει αποτελεσματικές ενώσεις 
ψευδαργύρου για τη γρήγορη 
εξουδετέρωση των οσμών.

Το ταλκ απορροφά αποτελεσματικά τον 
ιδρώτα
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 Περιποιείται χωρίς να αφυδατώνει 
την επιδερμίδα

 Περιποιείται και ρυθμίζει τη φυσική 
χλωρίδα της επιδερμίδας



Υπόδερμα

Χόριο

Επιδερμίδα

Αντιμετωπίζετε 
πρόβλημα τριχόπτωσης;

ΑΙΤΙΑ

• Ορμόνες 
  Η διϋδροτεστοστερόνη (DHT) 

προκαλεί έμμεσα την υποχώρηση της ρίζας της τρίχας
• Ελλιπής θρέψη της ρίζας της τρίχας 
  Κακή αιμάτωση της επιδερμίδας της κεφαλής, με αποτέλεσμα τη 

μειωμένη πρόσληψη θρεπτικών ουσιών από τη ρίζα της τρίχας
•  Κακή δομή της ρίζας της τρίχας  

Η κακή δομή της τρίχας μπορεί να οδηγήσει σε κακή 
συγκράτηση της τρίχας στο τριχωτό της κεφαλής –  
πιθανή συνέπεια: η απώλεια μαλλιών

Ποιες είναι οι αιτίες της πρόωρης 
τριχόπτωσης;

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Το καινοτόμο και ειδικό σύμπλεγμα δραστικών ουσιών Procapil® δρα 
σε τρία επίπεδα:

•   Το ελαϊκό οξύ από φύλλα ελιάς μειώνει την υποχώρηση της 
ρίζας της τρίχας

•   Η απιγενίνη, ένα φλαβονοειδές που προέρχεται από τα 
εσπεριδοειδή, αυξάνει την αιμάτωση της ρίζας της τρίχας 
(βλέπε Εικ. 1)

•   Το Biotinyl-GHK, ένα ειδικό βιταμινούχο πεπτίδιο, ενισχύει τη 
συγκράτηση της ρίζας της τρίχας (βλέπε Εικ. 2)

Πώς καταπολεμούν τα προϊόντα L-Recapin τις 
αιτίες της τριχόπτωσης;

ΔΡΑΣΗ

Ναι. Έχει διεξαχθεί μελέτη με διάρκεια εφαρμογής 4 μηνών.*

Τα αποτελέσματα: 
•   Τα προϊόντα L-Recapin επιβραδύνουν την τριχόπτωση
•    Με την εφαρμογή των προϊόντων L-Recapin 

η τρίχα παραμένει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στη φάση της 
ανάπτυξης

•   Το L-Recapin συμβάλλει δραστικά στη
 συγκράτηση της ρίζας της τρίχας,
 αποτρέποντας την πρόωρη τριχόπτωση
•   Το σύμπλεγμα δραστικών ουσιών του L-Recapin προστατεύει, 

δυναμώνει και αναδομεί τη ρίζα της τρίχας 

Έχει εξεταστεί η αποτελεσματικότητα του
L-Recapin στα πλαίσια μελέτης;

*Έρευνα Τονωτικής Λοσιόν

–  Το 76% των συμμετεχόντων επιβεβαίωσε έναν 
βελτιωμένο όγκο μαλλιών. Έτσι, αποδεικνύεται ότι τα 
μαλλιά παραμένουν για περισσότερο χρονικό διάστημα 
στο φυσικό στάδιο ανάπτυξης. 

–  76% επιβεβαίωσε την αποτελεσματι κότητα του 
προϊόντος.

Αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα:

(Η Τονωτική Λοσιόν δοκιμάστηκε σε 20 άντρες ηλικίας μεταξύ 21 και 60 χρονών, από το Derma Tronnier, 
για χρονικό διάστημα 4 μηνών το 2005)



27003 | 200 ml        
Ελλάδα: € 23,99 
(€ 12,00 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 22,99 
(€ 11,50 ανά 100 ml)

27001 | 200 ml        
Ελλάδα: € 46,99 
(€ 23,50 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 44,99 
(€ 22,50 ανά 100 ml)

€ 23,99
€ 46,99

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
  € 70,98 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕΤ ΜΟΝΟ  Ελλάδα: € 59,99
 Κύπρος από € 67,98 μόνο  € 58,79
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27004    

Η συστηματική και 
μακροπρόθεσμη χρήση και 
των δύο προϊόντων 
εξασφαλίζει το ιδανικό 
αποτέλεσμα. 

ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ:

Το ισχυρό δίδυμο για
πλούσια, πυκνά μαλλιά
Αντιμετωπίζετε πρόβλημα κληρονομικής τριχόπτωσης; Η σειρά 
L-Recapin δίνει τη λύση για τον άνδρα: το καινοτόμο σύμπλεγμα 
δραστικών συστατικών σταματά την κληρονομική τριχόπτωση και  
βελτιώνει αποδεδειγμένα τον όγκο των μαλλιών.

LR L-RECAPIN ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΜΑΛΛΙΩΝ

TOP 
SELLER!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

L-Recapin Σετ 1 + 1
Σαμπουάν · 200 ml
Τονωτική Λοσιόν · 200 ml

Ένας συνδυασμός δερματολογικά 
ελεγμένων δραστικών συστατικών 
καθαρίζει απαλά και περιποιείται τα 
μαλλιά. Η συστηματική χρήση σε 
συνδυασμό με την Τονωτική Λοσιόν 
L-Recapin μειώνει αισθητά την 
τριχόπτωση και βελτιώνει την όψη των 
μαλλιών. 

Σαμπουάν 
L-Recapin

Η L-Recapin Τονωτική Λοσιόν σταματά 
την κληρονομική τριχόπτωση*. Απλώστε 
ομοιόμορφα
την Τονωτική Λοσιόν μετά το λούσιμο 
σε νωπά μαλλιά. Έπειτα κάνετε μασάζ με 
κυκλικές κινήσεις.

Τονωτική Λοσιόν 
L-Recapin
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Το σήμα „Made in Germany“ 
είναι η δική μας υπόσχεση 
ποιότητας, στην οποία 
μπορείτε να βασιστείτε 100%.



ΑΡΩΜΑ 



Τα αρώματα χαρίζουν μια αξέχαστη, μαγική αύρα, συγκινούν και 
σαγηνεύουν. Η LR διαθέτει μεγάλη ποικιλία εξαιρετικών αρωμάτων: 
πολυτελή αρώματα των Stars, lifestyle αρώματα και διαχρονικά LR 
Classics.

H LR είναι πλέον παγκόσμια δύναμη στο χώρο της αρωματοποιίας. 
Πολλοί διάσημοι Superstars εμπιστεύονται την τεχνογνωσία της LR για 
τη δημιουργία των προσωπικών τους αρωματικών συνθέσεων με 
διεθνή αύρα. Αρώματα που περιέχουν τον προσωπικό χαρακτήρα και 
φέρουν τη μοναδική υπογραφή των Stars.

To κύριο χαρακτηριστικό των LR αρωμάτων και αυτό που τα κάνει να 
ξεχωρίζουν από τον μέσο όρο της αγοράς, είναι η υψηλή 
περιεκτικότητα σε αρωματικά έλαια με μεγάλη διάρκεια. H LR, έχοντας 
εμπειρία δεκαετιών στον χώρο των αρωμάτων, δημιουργεί τα 
αρώματά της σε συνεργασία με καταξιωμένους οίκους 
αρωματοποιίας, σύμφωνα πάντα με τα προτυπα 
„Made in Germany“.

ΕΝΑΣ ΜΑΓΕΥΤΙΚΟΣ
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ΚΟΣΜΟΣ ΑΡΩΜΑΤΩΝ



Να είσαι αληθινός, να είσαι φυσικός, 
να είσαι απλά ο εαυτός σου!
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PURE

50 ml I 30530   

by Guido Maria 
KretschmerPURE

30550   

LR ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΡΩΜΑΤΑ |

Βρείτε το Ανδρικό Άρωμα PURE by Guido Maria 
Kretschmer στη σελίδα 137.

λουλουδένιο
φρέσκο

Νότα κορυφής
Αχλάδι,
Εσπεριδοειδή

Μεσαία νότα
Ροδάκινο,
Γιασεμί

Νότα βάσης
Κεχριμπάρι,
Ξύλο κέδρου

Γυναικείο Άρωμα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

by Guido Maria Kretschmer  
Αρωματικό Σετ 2 τεμ. επιλογής

Γυναικείο Άρωμα
Ανδρικό Άρωμα

„Να είσαι αληθινός, να είσαι φυσικός, να είσαι 
απλά ο εαυτός σου“. Αυτό είναι το μήνυμα του 
Guido Maria Kretschmer!
Ο δημοφιλής σχεδιαστής το εφαρμόζει στην 
καθημερινότητά του και ενθουσιάζει τους γύρω 
του με τη θετική του ενέργεια και την αγάπη του 
για τη ζωή. Ο Guido δημιούργησε ένα άρωμα 
που κρύβει μέσα του όλη τη θετική αύρα της 
προσωπικότητάς του, το οποίο σας συνοδεύει 
σε κάθε στιγμή της καθημερινότητάς σας και 
σας ενθαρρύνει να είστε απλά ο εαυτός σας. 
Το άρωμα PURE by Guido Maria Kretschmer for 
women έχει μια αναζωογονητική νότα κορυφής, 
η οποία δίνει τη θέση της σε μια τρυφερή μεσαία 
νότα, η οποία με τη σειρά της εξελίσσεται σε μια 
αισθησιακή, ζεστή νότα βάσης.

Ελλάδα: € 54,99 
Κύπρος: € 52,79 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  109,98 €

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕΤ ΜΟΝΟ  Ελλάδα: 98,99 €
 Κύπρος από € 105,58 μόνο € 94,99



PURE
HAPPINE SS
BY  GUID O  M AR IA  
K R E T SCHMER

PURE  
HAPPINESS

 by Guido Maria  
Kretschmer  

50 ml I  30560   

PURE HAPPINESS

30565   

Να είσαι αληθινός,
να είσαι λαμπερός,
να είσαι απλά χαρούμενος!

ΝΕΟ

Βρείτε το Ανδρικό Άρωμα PURE HAPPINESS by 
Guido Maria Kretschmer στη σελίδα 138.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

Νιώστε κάθε λεπτό την ομορφιά και 
τη μαγεία της ζωής. Αφήστε τη χαρά 
να σας παρασύρει σε έναν μοναδικό 
κόσμο. Το PURE HAPPINESS είναι εδώ 
για να σας ανεβάσει τη διάθεση στα 
ύψη. Ένα άρωμα γεμάτο γοητευτική 
ελαφρότητα, που σας κάνει να 
γιορτάζετε κάθε στιγμή της ημέρας!

Γυναικείο Άρωμα

λουλουδάτο
φρουτώδες

Νότα κορυφής
Γκρέιπφρουτ, 
Περγαμόντο

Μεσαία νότα
Γιασεμί, 
Ίριδα

Νότα βάσης
Μόσχος, 
Φύλλα καπνού

by Guido Maria Kretschmer
Αρωματικό Σετ 2 τεμ. Επιλογής

Γυναικείο Άρωμα
Ανδρικό Άρωμα

Ελλάδα: € 54,99 
Κύπρος: € 52,79 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  109,98 €

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕΤ ΜΟΝΟ  Ελλάδα: 98,99 €
 Κύπρος από € 105,58 μόνο € 94,99
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Να είσαι αληθινός, να είσαι λαμπερός,
να είσαι απλά χαρούμενος!



by Guido Maria Kretschmer

HAUTE PARFUM 
FOR YOUR HOME

310 g

40166 | 

40167 | 

HAUTE PARFUM FOR YOUR HOME

40169   

Ελλάδα: € 38,99 
Κύπρος: € 37,49 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  77,98 €

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕΤ ΜΟΝΟ  Ελλάδα: 71,99 €
 Κύπρος από € 74,98 μόνο € 69,49

by Guido Maria Kretschmer
Σετ 2 Αρωματικών Κεριών  
Επιλογής

ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
Η συλλογή αρωματικών κεριών HAUTE PARFUM FOR YOUR HOME 
είναι μια προσωπική δημιουργία του αγαπημένου σχεδιαστή, 
εμπνευσμένη από την αρωματική του συλλογή. Η αισθησιακή 
κομψότητα και η συναρπαστική γοητεία χαρακτηρίζουν τις 
αρωματικές του δημιουργίες, οι οποίες φέρουν την υπογραφή του 
Guido και κερδίζουν τις εντυπώσεις με το μοντέρνο τους design.

το καθένα

Αισθησιακή Κομψότητα
Χαρισματική Γοητεία

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

               Αισηθησιακή Κομψότητα 
Ένας αρωματικός συνδυασμός από 
μανταρίνι, τριαντάφυλλο, γιασεμί και 
βανίλια.

               Χαρισματική Γοητεία 
Ένας εκλεπτυσμένος αρωματικός 
συνδυασμός από περγαμόντο, πιπέρι 
και δέρμα.
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HAUTE PARFUM
 by Guido Maria  

Kretschmer  

50 ml I 30200   

HAUTE PARFUM

30230   

Εδώ και πολλά χρόνια, ο διεθνούς φήμης σχεδιαστής μόδας Guido Maria Kretschmer σχεδιάζει μοναδικές δημιουργίες που ακολουθούν τις ανάγκες 
των ανθρώπων που την επιλέγουν. Η αρωματική του συλλογή HAUTE PARFUM συμπληρώνει ιδανικά ένα άψογο look και αναδεικνύει την 
προσωπικότητα αυτού που το φοράει. Το γυναικείο άρωμα συνδυάζει την τρυφερή αποπλάνηση με την αισθησιακή κομψότητα, σε μια ανεπανάληπτη 
αρωματική σύνθεση από μανταρίνι, τριαντάφυλλο και βανίλια.

LR ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΡΩΜΑΤΑ |

„Πρέπει να αγαπάς τους ανθρώπους, να 
κατανοείς τις ανάγκες τους, να τους 
συγκινείς με τη μόδα που δημιουργείς. Το 
ίδιο ισχύει και για ένα καλό άρωμα. Εκτός 
από το να σαγηνεύω, θέλω και να συγκινώ.“

HAUTE PARFUM BY

by Guido Maria Kretschmer  
Αρωματικό Σετ 2 τεμ. επιλογής

Βρείτε το Ανδρικό Άρωμα HAUTE PARFUM 
by Guido Maria Kretschmer στη σελίδα 141.

GUIDO MARIA KRETSCHMER
FOR WOMEN

φρουτώδες
ανάλαφροο

Νότα κορυφής
Μανταρίνι,
Δαμάσκηνο

Μεσαία νότα
Τριαντάφυλλο,
Άνθη πορτοκαλιάς

Νότα βάσης
Dry Amber,
Βανίλια

Γυναικείο 
Άρωμα

Γυναικείο Άρωμα
Ανδρικό Άρωμα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  81,98 €

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕΤ ΜΟΝΟ  Ελλάδα: 76,99 €
 Κύπρος από € 79,98 μόνο € 73,49

Ελλάδα: € 40,99 
Κύπρος: € 39,89 



LOVINGLY
by Bruce Willis

50 ml I 3630   

Ελλάδα: € 40,99 
Κύπρος: € 39,89 

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΓΑΠΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΡΩΜΑ „Εμπνευσμένο από την αγάπη 
μου για την Emma“

Μια ερωτική εξομολόγηση του Bruce Willis

Γυναικείο Άρωμα

ανατολίτικο
κομψό

Νότα κορυφής
Εσπεριδοειδή,
Αχλάδι

Μεσαία νότα
Κρίνος,
Παιώνια

Νότα βάσης
Λευκό ξύλο κέδρου,
Σανδαλόξυλο

Μια τρυφερή ένδειξη αγάπης, γεμάτη πάθος και 
ρομαντισμό. Το Lovingly είναι μια ερωτική εξομολόγηση 
του Bruce Willis προς την αγαπημένη του σύζυγο Emma, 
η οποία εκφράζεται μέσα από ένα άρωμα.



LIGHTNING
ESSENCE
OF ROSE

LIGHTNING
ESSENCE 

OF MARINE

LIGHTNING
ESSENCE 

OF AMBER

50 ml I 30330-3   50 ml I 30330-2   50 ml I 30330-101   
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30334   
Ελλάδα: € 40,99 
Κύπρος: € 39,89 

Ελλάδα: € 40,99 
Κύπρος: € 39,89 

Ελλάδα: € 40,99 
Κύπρος: € 39,89 

LR ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΡΩΜΑΤΑ |

ΑΙΣΘΗΣΙΑΚΑ, ΜΑΓΕΥΤΙΚΑ,

ΤΡΙΑ ΑΡΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ: 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ – ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ

ΓΕΜΑΤΑ ΛΑΜΨΗ

Τρεις λαμπερές αρωματικές συνθέσεις γεμάτες μαγεία: Η Emma Heming-WIllis παρουσιάζει την Lightning Collection, με 
τρία αρώματα που αποπνέουν μαγεία και εκφράζουν τις διαφορετικές πτυχές της ζωής. Κάθε άρωμα συνοδεύεται από την 
απέραντη λάμψη των γνήσιων κρυστάλλων Swarovski®.
.

ανατολίτικο
σαγηνευτικό

Νότα κορυφής
Περγαμόντο,
Μανταρίνι

Μεσαία νότα
Ίριδα,
Άνθη πορτοκαλιάς

Νότα βάσης
Σπόροι Tonka,
Πατσουλί

λουλουδένιο,
αισθησιακό

Νότα κορυφής
Φρουτώδης 
νότα,
Γιασεμί

Μεσαία νότα
Τριαντάφυλλο,
Πουδρένια νότα

Νότα βάσης
Γλυκιά νότα,
Κεχριμπάρι

φρέσκο
υδάτινο

Νότα κορυφής
Περγαμόντο,
Υδάτινη νότα

Μεσαία νότα
Κρίνος της 
κοιλάδας,
Πικάντικη νότα

Νότα βάσης
Ξύλο κέδρου,
Μόσχος

Άρωμα Άρωμα Άρωμα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

Lightning Collection
Αρωματικό Σετ
Άρωμα Essence of Amber
Άρωμα Essence of Marine
Άρωμα Essence of Rose

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  122,97 €

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕΤ ΜΟΝΟ  Ελλάδα: 104,99 €
 Κύπρος από € 119,67 μόνο € 99,99



Femme Noblesse HaremSensual Grace
Άρωμα
30372 | 50 ml   

Άρωμα
30404 | 50 ml   

Άρωμα
30150 | 50 ml   

03 Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ01 ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΗ 02 ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΑ ΑΙΣΘΗΣΙΑΚΟ

Νότα κορυφής
Πορτοκάλι,
Βασιλικός

Μεσαία νότα
Ylang-Ylang,
Κανέλα

Νότα βάσης
Μέλι,
Tonka Absolut

λουλουδένιο
θηλυκό

Νότα κορυφής
Λιβάνι,
Κίστος

Μεσαία νότα
Γιασεμί,
Γεράνι

Νότα βάσης
Βανίλια,
Καραμέλα

ανατολίτικο
κομψό

Νότα κορυφής
Μανταρίνι,
Περγαμόντο

Μεσαία νότα
Φρούτα του πάθους,
Βερίκοκο

Νότα βάσης
Σοκολάτα,
Καραμέλα

ανατολίτικο
σαγηνευτικό

Ένα κομψό, πουδρένιο άρωμα με κλασικό 
και διαχρονικό χαρακτήρα. Συναρπαστικό 
και ελκυστικό, για γυναίκες με χαρακτήρα 
και στυλ.

Η επιτομή της σύγχρονης θηλυκότητας: Κομψή 
χάρη, τρυφερή ελαφρότητα και μυστηριώδης 
αισθησιασμός. Ένα γοητευτικό άρωμα που 
παρασύρει σε έναν ονειρικό κόσμο, τονίζοντας 
τη θηλυκότητα.

Η ακαταμάχητη γοητεία της ανατολής 
πηγάζει από μια γλυκιά, gourmet αρωματική 
δημιουργία, για μαγευτικές στιγμές ευφορίας 
και αισθησιασμού.

Ελλάδα: € 29,49 
Κύπρος: € 28,39 

Ελλάδα: € 29,49 
Κύπρος: € 28,39 

Ελλάδα: € 29,49 
Κύπρος: € 28,39 

30370 | 200 ml        
Ελλάδα: € 23,99 
Κύπρος: € 22,99 

 
Femme 
Noblesse
Κρέμα Σώματος



Shine by NightShine by Day
Άρωμα
30610 | 50 ml   

Άρωμα
30600 | 50 ml   
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Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ 
ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ

ΛΑΜΠΕΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ

LR ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΡΩΜΑΤΑ |

Απολαύστε κάθε στιγμή με 
αυτό το άρωμα που ξεχειλίζει 
ενέργεια και λαμπερή απλότητα! 
Ένας ανάλαφρος λουλουδένιος 
συνδυασμός γεμάτος φρεσκάδα 
που σας φτιάχνει τη μέρα!

Νότα κορυφής
Ροζ πιπέρι,
Πράσινες νότες

Μεσαία νότα
Μενεξές,
Τριαντάφυλλο

Νότα βάσης
Βανίλια,
Σανδαλόξυλο

λουλουδένιο
ζωηρό

Η συναρπαστική, κομψή και αισθησιακή 
σας αύρα, σας κάνει να λάμπετε σαν 
άστρο στον νυχτερινό ουρανό. Το 
θηλυκό αυτό άρωμα σας μεταμορφώνει 
σε μια σαγηνευτική βασίλισσα της 
νύχτας. Ανακινήστε το μπουκάλι του 
αρώματος και αφήστε τη λάμψη των 
αστεριών να σας εντυπωσιάσει!

λουλουδένιο
κομψό

Νότα κορυφής
Μανταρίνι,
Πορτοκάλι

Μεσαία νότα
Γιασεμί,
Τουμπερόζα

Νότα βάσης
Βανίλια,
Μέλι

Ελλάδα: € 29,49 
Κύπρος: € 28,39 

Ελλάδα: € 29,49 
Κύπρος: € 28,39 



Heart & Soul
Άρωμα
30095 | 50 ml   

Brilliant Look
Άρωμα
3650 | 50 ml   

Άρωμα
3250 | 50 ml   

Rockin´ Romance

Ελλάδα: € 29,49 
Κύπρος: € 28,39 

Ελλάδα: € 29,49 
Κύπρος: € 28,39 

Ελλάδα: € 29,49 
Κύπρος: € 28,39 

02 ΕΛΑΦΡΥ ΚΑΙ ΔΡΟΣΕΡΟ01 ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΑ ΦΡΟΥΤΩΔΕΣ 03 ΑΠΛΑ ΛΑΜΠΕΡΟ
Ένα άρωμα που συμβολίζει τη θηλυκότητα 
και την αυτοπεποίθηση. Γεμάτο έμπνευση, 
δυναμισμό και πάθος, το φρουτώδες 
αρωματικό cocktail υπογραμμίζει την 
ξεχωριστή αύρα κάθε γυναίκας.

Το άσβεστο πάθος αποτελεί πηγή 
έμπνευσης για μια μοναδική αρωματική 
δημιουργία γεμάτη ενέργεια και 
αισθησιασμό. Μια μοναδική έκρηξη των 
αισθήσεων που θα σας παρασύρει σε μια 
αξέχαστη περιπέτεια!

Τολμηρό, φυσικό, ρομαντικό: Ένας 
εκρηκτικός αλλά και σαγηνευτικός 
συμδυασμός αρωμάτων που εκφράζει τον 
δυναμισμό της σύγχρονης γυναίκας και 
συμπληρώνει ιδανικά κάθε λαμπερή 
εμφάνιση.

Νότα κορυφής
Σαγκουίνι,
Φρέζια

Μεσαία νότα
Cassis,
Κόκκινο 
δαμάσκηνο

Νότα βάσης
Μόσχος,
Σανδαλόξυλο

φρουτώδες
ζωηρό

Νότα κορυφής
Πορτοκάλι,
Λεμόνι

Μεσαία νότα
Τριαντάφυλλο,
Γαρδένια

Νότα βάσης
Μοσχος,
Ξύλο κέδρου

φρέσκο
αισθησιακό

Νότα κορυφής
Περγαμόντο,
Αχλάδι

Μεσαία νότα
Γιασεμί,
Ίριδα

Νότα βάσης
Καραμέλα,
Πατσουλί

ανατολίτικο
κομψό



Άρωμα
30386 | 50 ml   

Pseudonym
Άρωμα
30134 | 50 ml   

Beautyqueen

TOP
SELLER
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Ελλάδα: € 29,49 
Κύπρος: € 28,39 

Ελλάδα: € 29,49 
Κύπρος: € 28,39 

ΕΛΑΦΡΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΣΙΑΚΟ
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΟΥ,
ΜΙΑ ΠΑΣΑΡΕΛΑ

LR ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΡΩΜΑΤΑ |

Νότα κορυφής
Μανταρίνι,
Οζονικές νότες

Μεσαία νότα
Τριαντάφυλλο,
Κρίνος της κοιλάδας

Νότα βάσης
Μόσχος,
Ίριδα

λουλουδένιο
σαγηνευτικό

Η χαριτωμένη επιφυλακτικότητα 
μετατρέπεται σε αισθησιασμό γεμάτο 
αυτοπεποίθηση. Το Pseudonym 
μαγεύει, χάρη στη μυστηριώδη, 
θηλυκή αύρα που αποπνέει.

Με αυτό το άρωμα και το 
ξεχωριστό σου look, είσαι έτοιμη 
να κατακτήσεις τον κόσμο. Ένα 
must-have άρωμα που σε 
ακολουθεί παντού.

Νότα κορυφής
Λίτσι,
Ροδάκινο

Μεσαία νότα
Φρέζια,
Μενεξές

Νότα βάσης
Σανδαλόξυλο,
Βετιβέρ

φρουτώδες
ανατολίτικο



03 LR Classics
MARBELLA

02 LR Classics 
LOS ANGELES

01 LR Classics 
HAWAII

06 LR Classics
VALENCIA

05 LR Classics
SANTORINI

04 LR Classics
ANTIGUA

Άρωμα
50 ml I 3295-106   

Άρωμα 
50 ml I 3295-127   Άρωμα 

50 ml I 3295-124   

Άρωμα 
50 ml I 3295-223   

Άρωμα 
50 ml I 3295-220   

Άρωμα 
50 ml I 3295-126   

Ελλάδα: € 17,89 
Κύπρος: € 16,79 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ LR CLASSICS
Καλώς ορίσατε στον παράδεισο των αρωμάτων!

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ

Η αρωματική συλλογή LR Classics σας παρασύρει σε ένα νοερό ταξίδι στα 
ομορφότερα μέρη του κόσμου. Shopping στην πολυτελή Marbella, 
ατέλειωτες βόλτες στην Λεωφόρο της Δόξας στο Los Angeles, απόδραση 
για σερφ στη Hawaii... Διαλέξτε το άρωμά σας ανάλογα με την εποχή, την 
περίσταση και τη διάθεσή σας, αφήστα τα αρώματα να σας εμπνεύσουν 
και ζήστε κάθε μέρα μια νέα, συναρπαστική αρωματική εμπειρία!

φρουτώδες
ανατολίτικο

Νότα κορυφής
Περγαμόντο,
Κανέλα

Μεσαία νότα
Τριαντάφυλλο,
Ηλιοτρόπιο

Νότα βάσης
Βανίλια,
Σπόροι Tonka

Η γλυκιά ανάμνηση ενός 
καλοκαιρινού φλερτ.

φρουτώδες
λουλουδάτο

Νότα κορυφής
Αχλάδι,
Λωτός

Μεσαία νότα
Κρίνος της κοιλάδας,
Γιασεμί

Νότα βάσης
Σανδαλόξυλο,
Λευκός μόσχος

Λαμπερό, συναρπαστικό, 
γεμάτο ζωή.

Σαγηνευτικός πειρασμός 
και αίσθηση πολυτέλειας.

ανατολίτικο
ζωηρό

Νότα κορυφής
Πορτοκάλι,
Περγαμόντο

Μεσαία νότα
Παιώνια,
Γιασεμί

Νότα βάσης
Πατσουλί,
Βετιβέρ

Ένα ρομαντικό ειδύλλιο 
πάνω στη χρυσή αμμουδιά.

ανατολίτικο
αισθησιακό

Νότα κορυφής
Ροδάκινο,
Μενεξές

Μεσαία νότα
Ίριδα,
Τριαντάφυλλο

Νότα βάσης
Σανδαλόξυλο,
Βανίλια

Μια συναρπαστική 
εμπειρία, όπως το 
ηλιοβασίλεμα στη 

Σαντορίνη.

ανατολίτικο
λουλουδένιο

Νότα κορυφής
Φρέζια

Μεσαία νότα
Γιασεμί

Νότα βάσης
Μόσχος

La Dolce Vita! Μεσογειακή 
αύρα στην επιδερμίδα σας.

φρέσκο
αρωματικό

Νότα κορυφής
Λεμόνι,
Γκρέιπφρουτ

Μεσαία νότα
Λουλουδένιες 
νότες,
Γιασεμί

Νότα βάσης
Κεχριμπάρι,
Μόσχος

ΤΟ ΚΑΘΕ
ΑΡΩΜΑ
ΜΟΝΟ

Το σήμα „Made in Germany“ είναι η δική μας 
υπόσχεση ποιότητας, στην οποία μπορείτε να 
βασιστείτε 100%.



135 LR ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΡΩΜΑΤΑ |

LOS ANGELES

HAWAII

MARBELLA

VALENCIA

SANTORINI

ANTIGUA



Να είσαι αληθινός, να είσαι φυσικός, 
να είσαι απλά ο εαυτός σου!



50 ml I 30540   

PURE
 by Guido Maria

Kretschmer
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Ελλάδα: € 54,99 
Κύπρος: € 52,79 

LR ΑΝΔΡΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΑ |

„Να είσαι αληθινός, να είσαι φυσικός, να είσαι απλά ο 
εαυτός σου“. Αυτό είναι το μήνυμα του Guido Maria 
Kretschmer!
Ο δημοφιλής σχεδιαστής το εφαρμόζει στην 
καθημερινότητά του και εμπνέει τους γύρω του με τη 
θετική του ενέργεια και την αγάπη του για τη ζωή. Ο 
Guido δημιούργησε ένα άρωμα που μέσα του περιέχει 
όλη τη θετική αύρα της προσωπικότητάς του, το οποίο 
σας συνοδεύει σε κάθε στιγμή και σας ενθαρρύνει να 
είστε απλά ο εαυτός σας. Το άρωμα PURE by Guido 
Maria Kretschmer for men έχει μια χαρισματική νότα 
κορυφής, η οποία δίνει τη θέση της σε μια πολύπλευρη 
μεσαία νότα, η οποία εξελίσσεται με τη σειρά της σε 
μια πικάντικη νότα βάσης.

Ανδρικό
Άρωμα

ξυλώδες
πικάντικο

Νότα κορυφής 
Σαφράν,
Τριαντάφυλλο

Μεσαία νότα 
Γαρίφαλο,
Ξύλο guaiacum

Νότα βάσης 
Σανδαλόξυλο,
Κεχριμπάρι

Βρείτε το Γυναικείο Άρωμα PURE by Guido Maria 
Kretschmer στη σελίδα 123

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

PURE

30550   
by Guido Maria Kretschmer  
Αρωματικό Σετ 2 τεμ. επιλογής

Γυναικείο Άρωμα
Ανδρικό Άρωμα

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  109,98 €

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕΤ ΜΟΝΟ  Ελλάδα: 98,99 €
 Κύπρος από € 105,58 μόνο € 94,99



BY  GUID O  M AR IA
K R E T SCHMER

PURE
HAPPINESS
by Guido Maria 

Kretschmer

PURE
HAPPINE SS

50 ml I 30570   

Ελλάδα: € 54,99 
Κύπρος: € 52,79 

Να είσαι αληθινός, να είσαι λαμπερός, 
να είσαι απλά χαρούμενος!

ΝΕΟ

Απολαύστε μια αίσθηση αδάμαστης 
ελευθερίας και εξερευνήστε τις 
αμέτρητες δυνατότητες που σας 
επιφυλάσσει η ζωή. Ζήστε έντονα την 
κάθε στιγμή! Το PURE HAPPINESS 
είναι εδώ για να σας φτιάξει τη 
διάθεση: Ένα άρωμα με ξεχωριστό 
χαρακτήρα, που σας γεμίζει με θετική 
ενέργεια!

Ανδρικό
Άρωμα

ξυλώδες
φρέσκο

Νότα κορυφής
Γκρέιπφρουτ,
Πιπέρι

Μεσαία νότα
Ξύλο κέδρου,
Γεράνι

Νότα βάσης
Γρασίδι,
Βαλσαμικές νότες

Βρείτε το Γυναικείο Άρωμα PURE HAPPINESS by 
Guido Maria Kretschmer στη σελίδα 124

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ

PURE HAPPINESS

30565   
by Guido Maria Kretschmer
Αρωματικό Σετ 2 τεμ. Επιλογής

Γυναικείο Άρωμα
Ανδρικό Άρωμα

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  109,98 €

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕΤ ΜΟΝΟ  Ελλάδα: 98,99 €
 Κύπρος από € 105,58 μόνο € 94,99
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Να είσαι αληθινός, να είσαι λαμπερός, 
να είσαι απλά χαρούμενος!



by Guido Maria Kretschmer

HAUTE PARFUM 
FOR YOUR HOME

310 g

40166 | 

40167 | 

Ελλάδα: € 38,99 
Κύπρος: € 37,49 

το καθένα

ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
Τα αρωματικά κεριά της συλλογής HAUTE PARFUM FOR 
YOUR HOME είναι εμπνευσμένα από την προσωπική 
αρωματική συλλογή του Guido και εντυπωσιάζουν με το 
κοψό τους design, ενώ φέρουν την υπογραφή του σχεδιαστή.

               Αισθησιακή Κομψότητα
Ένας αρωματικός συνδυασμός από 
μανταρίνι, τριαντάφυλλο, γιασεμί και 
βανίλια.

               Χαρισματική Γοητεία 
Ένας εκλεπτυσμένος συνδυασμός από
περγαμόντο, πιπέρι και δέρμα.

HAUTE PARFUM FOR YOUR HOME

40169   

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  77,98 €

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕΤ ΜΟΝΟ  Ελλάδα: 71,99 €
 Κύπρος από € 74,98 μόνο € 69,49

by Guido Maria Kretschmer
Σετ 2 Αρωματικών Κεριών 
Επιλογής

Αισθησιακή Κομψότητα
Χαρισματική Γοητεία

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ



30230   

HAUTE PARFUM

HAUTE PARFUM
 by Guido Maria

Kretschmer  

50 ml I 30220   

141 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  81,98 €

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕΤ ΜΟΝΟ  Ελλάδα: 76,99 €
 Κύπρος από € 79,98 μόνο € 73,49

Ελλάδα: € 40,99 
Κύπρος: € 39,89 

Πολυτελής συσκευασία 
με ιδιαίτερη έμφαση στη 
λεπτομέρεια: Μια κομψή 
κασετόνα με πολυτελές 
σατέν και την υπογραφή του 
σχεδιαστή.

Το ανδρικό άρωμα, όπως και το γυναικείο, φέρει την υπογραφή του σχεδιαστή, ενώ διακρίνεται για 
την κομψότητα, την άριστη ποιότητα και τον διαχρονικό, αυθεντικό του χαρακτήρα. Οι κομψές, 
πικάντικες και φρέσκες νότες ξεδιπλώνουν σταδιακά όλες τις συναρπαστικές πτυχές τους.

LR ΑΝΔΡΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΑ |

FOR MEN

Βρείτε το Γυναικείο Άρωμα HAUTE PARFUM 
by Guido Maria Kretschmer στη σελίδα 127.

GUIDO MARIA KRETSCHMER
HAUTE PARFUM BY

Ανδρικό
Άρωμα

ξυλώδες
συναρπαστικό

Νότα κορυφής
Περγαμόντο,
Μανταρίνι

Μεσαία νότα
Πιπέρι,
Γεράνι,

Νότα βάσης
Βετιβέρ,
Δέρμα

by Guido Maria Kretschmer  
Αρωματικό Σετ 2 τεμ. Επιλογής

Γυναικείο Άρωμα

Ανδρικό Άρωμα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ



BRUCE WILLIS

50 ml I 30505   

Ελλάδα: € 40,99 
Κύπρος: € 39,89 

Υποψήφιο για:

SMART GUYS LIVE FOREVER –
Μια πνοή αθανασίας, από τον ειλικρινή, αρρενωπό 
και ασυμβίβαστο Bruce Willis. Το άρωμα του 
περιπετειώδους ήρωα χαρακτηρίζεται από δυναμικό 
ξύλο κέδρου, πικάντικο πιπέρι, γήινο βετιβέρ και 
ζωηρό γρέιπφρουτ. Το πρώτο άρωμα του Bruce Willis 
είναι ήδη θρυλικό!

Άρωμα

πικάντικο
δυναμικό

Νότα κορυφής
Γκρέιπφρουτ,
Πορτοκάλι

Μεσαία νότα
Πιπέρι,
Φύλλα γερανιού

Νότα βάσης
Ξύλο κέδρου,
Βετιβέρ



BRUCE WILLIS
PERSONAL

EDITION

50 ml I 2950   
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Ελλάδα: € 40,99 
Κύπρος: € 39,89 

LR ΑΝΔΡΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΑ |

ACTION HERO &
GENTLEMAN
ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΑΝΑΠΝΟΗΣ!

ABSOLUTELY PRIVATE:
Οι νότες από εσπεριδοειδή και πατσουλί 
προσφέρουν μια αναζωογονητική αύρα 
φρεσκάδας, ενώ οι αρωματικές νότες από 
φύλλα καπνού προσδίδουν ευγενισμένη, 
αρρενωπή κομψότητα. Η δυναμική βάση από 
αισθησιακό δέρμα και πολύτιμο Oud χαρίζει 
στο άρωμα έναν μοναδικό χαρακτήρα, ο 
οποίος αντανακλά την προσωπική πλευρά 
του Bruce Willis.

Άρωμα

πικάντικο  
κομψό

Νότα κορυφής
Εσπεριδοειδή,
Κάρδαμο

Μεσαία νότα
Λεβάντα,
Φύλλα καπνού

Νότα βάσης
Δέρμα,
Oud



Just Sport Racing TerminatorOcean‘ Sky
30000 | 50 ml   1580 | 50 ml   30027 | 50 ml   30414 | 50 ml   
Ελλάδα: € 29,49 
Κύπρος: € 28,39 

Ελλάδα: € 29,49 
Κύπρος: € 28,39 

Ελλάδα: € 29,49 
Κύπρος: € 28,39 

Ελλάδα: € 29,49 
Κύπρος: € 28,39 

04 ΠΑΝΤΑ ΕΝΑ ΒΗΜΑ 
ΜΠΡΟΣΤΑ

02 ΗΡΩΕΣ 
ΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ

01 3,2,1 – 
ACTION!

Άρωμα

03 ΑΙΣΘΗΣΗ 
ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗΣ

Άρωμα ΆρωμαΆρωμα

Ο τέλειος συνδυασμός 
κομψότητας και αρρενωπότητας 
για δραστήριους άνδρες. Ένα 
άρωμα γεμάτο φρεσκάδα και 
δυναμισμό, για έναν ανέμελο και 
χαλαρό τρόπο ζωής.

Νιώστε τη δύναμη των κυμάτων να 
σας ανεβάσει την αδρεναλίνη στα 
ύψη. Βουτήξτε σ΄έναν ανάλαφρο 
κόσμο δροσιάς και απεριόριστης 
ελευθερίας.

Συναρπαστικό και δυναμικό 
άρωμα για άνδρες που 
αγαπούν την πρόκληση και 
κυνηγούν πάντα την επιτυχία!

Χαρακτηριστικό, μυστηριώδες 
και ασυμβίβαστο. Ένα άρωμα 
για δυναμιούς άνδρες, με 
ιδιαίτερη αρρενωπότητα και 
διαχρονικό χαρακτήρα.

ξυλώδες
συναρπαστικό

Νότα κορυφής
Πορτοκάλι,
Κάρδαμο

Μεσαία νότα
Γιασεμί,
Ξύλο κέδρου

Νότα βάσης
Κεχριμπάρι,
Μόσχος

Νότα κορυφής
Περγαμόντο

Μεσαία νότα
Λεμόνι

Νότα βάσης
Κεχριμπάρι

κλασικό
χαρισματικό

Νότα κορυφής
Αστεροειδής 
γλυκάνισος,
Τζίντζερ

Μεσαία νότα
Μοσχοκάρυδο,
Κάρδαμο

Νότα βάσης
Ξυλώδεις νότες,
Μόσχος

κλασικό 
αθλητικό

Νότα κορυφής
Περγαμόντο,
Τζίντζερ

Μεσαία νότα
Πεπόνι,
Ευκάλυπτος

Νότα βάσης
Πατσουλί,
Ξύλο κέδρου

φρέσκο
ανάλαφρο



Jungle Man Metropolitan Man

TOP
SELLER

145 

3430 | 50 ml   30190 | 50 ml   
Ελλάδα: € 29,49 
Κύπρος: € 28,39 

Ελλάδα: € 29,49 
Κύπρος: € 28,39 

ΑΙΣΘΗΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΔΡΑ

Άρωμα Άρωμα

LR ΑΝΔΡΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΑ |

Νότα κορυφής
Πράσινη μέντα,
Αρτεμισία

Μεσαία νότα
Λεβάντα,
Γαρίφαλο

Νότα βάσης
Σπόροι Tonka,
Σανδαλόξυλο

κλασικό 
έντονο

Μια εξωτική αρωματική 
σύνθεση που προσδίδει μια 
συναρπαστική δόση 
περιπέτειας στην 
καθημερινότητα.

Νότα κορυφής 
Περγαμόντο,
Πιπέρι Sezuan

Μεσαία νότα
Κάρδαμο,
Γεράνι

Νότα βάσης 
Σοκολάτα,
Βετιβέρ

πικάντικο
άνετο

Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Παρίσι, 
Τόκυο... Ο σύγχρονος άνδρας 
αγαπά τις μητροπόλεις του 
κόσμου. Το άρωμα που τον 
εκφράζει είναι κομψό, 
αισθησιακό, cool. 



03 LR Classics
BOSTON

02 LR Classics
NIAGARA

01 LR Classics
SINGAPORE

05 LR Classics
STOCKHOLM

04 LR Classics
MONACO

Άρωμα 
50 ml I 3295-151   

Άρωμα 
50 ml I 3295-261   Άρωμα 

50 ml I 3295-162   

Άρωμα 
50 ml I 3295-259   

Άρωμα 
50 ml I 3295-260   

ξυλώδες
έντονο

Νότα κορυφής
Ανατολίτικες,
Πικάντικες νότες

Μεσαία νότα
Ξύλο κέδρου,
Φασκόμηλο

Νότα βάσης
Βανίλια,
Μοσχολίβανο

Σαγηνευτικό και 
μυστηριώδες. Γεμάτο 

αντιθέσεις και ασύγκριτα 
συναρπαστικό.

κλασικό
φρέσκο

Νότα κορυφής
Υδάτινες νότες,
Μέντα

Μεσαία νότα
Γεράνι,
Νερολί

Νότα βάσης
Ξύλο κέδρου,
Μόσχος

Οι επιβλητικοί καταρράκτες 
αντικατοπτρίζουν τη δύναμη 

της φύσης, η οποία 
εκφράζεται μέσα από αυτό το 

άρωμα.

Ένα άρωμα με 
κοσμοπολιτικο χαρακτήρα 
και γεμάτο εναλλαγές, για 

όσους αγαπούν τη ζωή.

ξυλώδες
φρουτώδες

Νότα κορυφής
Μήλο,
Πορτοκάλι

Μεσαία νότα
Τριαντάφυλλο,
Γιασεμί

Νότα βάσης
Πικάντικο ξύλο,
Κεχριμπάρι

Ένας αρωματικός 
συνδυασμός που 

συναρπάζει με την 
πολυτέλεια και τη λάμψη 
του, όπως ακριβώς και η 
μητρόπολη του Μονακό.

ξυλώδες
κομψό

Νότα κορυφής
Περγαμόντο,
Γκρέιπφρουτ

Μεσαία νότα
Πράσινες,
Λουλουδάτες νότες

Νότα βάσης
Κεχριμπάρι,
Ξυλώδεις τόνοι

Ένα ελαφρά ξυλώδες και 
ζωηρό άρωμα που σας 

ταξιδέυει στην μοντέρνα πόλη 
της Σκανδιναβίας.

κλασικό
σαγηνευτικό

Νότα κορυφής
Περγαμόντο,
Γλυκάνισος

Μεσαία νότα
Ξύλο guaiacum,
Ξύλο κέδρου

Νότα βάσης
Κεχριμπάρι,
Μόσχος

ΑΝΔΡΙΚΑ LR CLASSICS
Είστε λάτρης της περιπέτειας και αγαπάτε τις αποδράσεις στις 
μητροπόλεις του κόσμου;

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ

Τα αρώματα LR Classics σας εκφράζουν! Ταξίδι στη σύγχρονη Στοκχόλμη, 
business meeting στην εξωτική Σιγκαπούρη, networking στο υπερπολυτελές 
Monaco... Με τα LR Classics, κάνετε τα ταξίδια των ονείρων σας όποτε έχετε 
τη διάθεση. Τα μοντέρνα αρώματα αποπνέουν την αύρα των ομορφότερων 
προορισμων της υφηλίου και σας προσκαλούν στο επόμενό σας ταξίδι.

Το σήμα „Made in Germany“ είναι η δική μας 
υπόσχεση ποιότητας, στην οποία μπορείτε να 
βασιστείτε 100%.

Ελλάδα: € 17,89 
Κύπρος: € 16,79 

ΤΟ ΚΑΘΕ
ΑΡΩΜΑ
ΜΟΝΟ
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MONACO

NIAGARA

SINGAPORE

BOSTON

STOCKHOLM



ΜΑΚΙΓΙΑΖ



149  |

Θέλετε να έχετε εντυπωσιακό μακιγιάζ σε κάθε περίσταση; 
Οι σειρές μακιγιάζ της LR χαρακτηρίζονται από μεγάλη 
ποικιλία προϊόντων, για να δημιουργήσετε το στυλ που σας 
εκφράζει, είτε προτιμάτε το διακριτικό, φυσικό πρωινό 
μακιγιάζ, είτε ένα πιο μοντέρνο, εξεζητημένο look ή την 
trendy πολυτέλεια μιας βραδινής εμφάνισης.

Η premium σειρά επαγγελματικών προϊόντων μακιγιάζ LR 
DELUXE προσφέρει αποτέλεσμα που ανταποκρίνεται στις 
πιο υψηλές απαιτήσεις. Η εξαιρετική υφή και οι λαμπερές 
αποχρώσεις προσθέτουν στο μακιγιάζ σας εντυπωσιακές 
πινελιές πολυτέλειας.

Η σειρά LR COLOURS είναι η ιδανική σειρά μακιγιάζ για 
νέους trendsetters. Αναζητάτε μοντέρνες σκιές ματιών, 
ρουζ, κραγιόν και βερνίκια νυχιών; Τα πρωτοποριακά 
highlights της LR COLOURS απογειώνουν το στυλ και τη 
διάθεσή σας.

ΓΙΑ ΑΨΟΓΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ
ΤΕΛΕΙΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ



3,5 g      
1 | 11130-1 Signature Red
2 | 11130-2 Camney Red 
3 | 11130-3 Peppy Tomato
4 | 11130-4 Sensual Rosewood
5 | 11130-5 Soft Beige 
6 | 11130-6 Light Chocolate
Ελλάδα: € 21,99 
Κύπρος: € 21,99 

4 ml      
11131-1 Dramatic Rosewood
11131-2 Pink Brilliance
11131-3 Nude Shine
11131-4 Berry Glam
11131-5 Orange Flash 
11131-8 Rose Temptation
Ελλάδα: € 16,99 
Κύπρος: € 15,99 

Για 
εντυπωσιακά 
χείλη

Συγκριτικές Λιανικές Τιμές με Ομοειδή Προϊόντα της Αγοράς

•  Κρεμώδης, απαλή υφή με έντονα χρώματα 
για μοναδικό χρωματικό αποτέλεσμα με 
μία μόνο εφαρμογή

  •  Καινοτόμος σύνθεση για λαμπερό 
αποτέλεσμα και σαγηνευτικό χρώμα

•  Για ομοιομορφία, μεγάλη διάρκεια και 
αίσθηση μεταξένιας απαλότητας

 •  Χαρίζει λάμψη και φωτεινότητα 
στα χείλη σας 

•  Τρισδιάστατο αποτέλεσμα: τα 
χείλη φαίνονται πιο γεμάτα  

  •  Με συστατικά περιποίησης

01 High Impact Lipstick 02 Brilliant Lipgloss

Το μοντέλο 
φοράει το High 
Impact Lipstick 
11130-1, 
Signature Red



40062   
Ελλάδα: € 45,99  
Κύπρος: € 44,99 

40060   
Ελλάδα: € 39,99 
Κύπρος: € 38,99 

40061   
Ελλάδα: € 45,99 
Κύπρος: € 44,99 

40063   
Ελλάδα: € 29,99 
Κύπρος: € 29,99 

40064   
Ελλάδα: € 28,99 
Κύπρος: € 28,99 

40067   
Ελλάδα: € 12,99 
Κύπρος: € 12,99 

40065   
Ελλάδα: € 19,99 
Κύπρος: € 18,99 

40066   
Ελλάδα: € 21,99 
Κύπρος: € 21,99 

40068    

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
  € 245,92 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕΤ ΜΟΝΟ  Ελλάδα: € 194,99
 Κύπρος από € 241,92 μόνο  € 192,99

01 | Πινέλο Βάσης
•    Για υγρό και κρεμώδες make-up

02 | Πινέλο Πούδρας
•   Για ομοιόμορφη εφαρμογή της πούδρας σε μορφή 

σκόνης και compact

03 | Πινέλο Ρουζ
•   Για απόλυτη ακρίβεια στην εφαρμογή ρουζ σε μορφή 

πούδρας

04 | Πινέλο Σκιών
•  Ιδανικό για την ομοιόμορφη εφαρμογή σκιών σε 

μορφή πούδρας

05 | Blender
•   Ιδανικό για στοχευμένο σβήσιμο και απαλές χρωματικές 

διαβαθμίσεις

06 | Βουρτσάκι για τα Φρύδια 
και τις Βλεφαρίδες
•   Για καλοσχηματισμένα φρύδια 
•    Ιδανικό για διαχωρισμό των βλεφαρίδων 

07 | Πινέλο για τα φρύδια  
και το Eyeliner 
•   Ιδανικό για την εφαρμογή σκιάς στα φρύδια και υγρού 

Eyeliner

08 | Πινέλο για τα Χείλη
•   Ιδανικό για εφαρμογή του κραγιόν με αποτέλεσμα 

ακριβείας

Το μοντέλο φοράει Perfect Powder Blush 11113-1

Το Σετ περιλαμβάνει  
όλα τα πινέλα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΕΤ



11188 | 10 ml        
Ελλάδα: € 24,99 (€ 249,90 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 23,99 (€ 239,90 ανά 100 ml)

11127 | 5,5 ml        
Ελλάδα: € 38,99 
Κύπρος: € 37,99 

11125 | 9 ml        
Ελλάδα: € 16,99 
Κύπρος: € 15,99 

11190 | 125 ml        
Ελλάδα: € 16,99 
(€ 13,59 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 15,99 
(€ 12,79 ανά 100 ml)

01 Fantastic Mascara
TOP
SELLER!

TOP
SELLER!

•   Ακόμα πιο μακριές και πυκνές βλεφαρίδες με 
μεγαλύτερο όγκο: εξασφαλίζει τρισδιάστατο 
αποτέλεσμα

•  Έξυπνη υφή με τριπλό αποτέλεσμα: 
περισσότερο χρώμα, περισσότερος όγκος, και πιο 
έντονο αποτέλεσμα με κάθε εφαρμογή

•     Καινοτόμο βουρτσάκι: οι κυματοειδείς ίνες  
εξασφαλίζουν άψογο αποτέλεσμα από τη βάση 
έως τις άκρες των βλεφαρίδων

•    Για έντονο αποτέλεσμα, σα να φοράτε ψεύτικες 
βλεφαρίδες

  *   Μέγιστη επιμήκυνση βλεφαρίδων που έχει 
καταγραφεί μετά από 6 εβδομάδες: έως και 
35 % πιο μακριές βλεφαρίδες.

**  Η επιστημονική μελέτη διεξήχθη από το 
φημισμένο Ινστιτούτο Dermatest GmbH.  
 Αποτέλεσμα: Απρίλιος 2014. Συμμετέχοντες: 
20 γυναίκες. Εφαρμογή: 2 φορές την ημέρα 
στην άνω γραμμή των βλεφαρίδων.  
Διάρκεια εφαρμογής: 12 εβδομάδες  
(ενδιάμεσο αποτέλεσμα μετά από 6 
εβδομάδες)

02 Activating Lash Serum
  •  Φιλικός προς την επιδερμίδα ορός βλεφαρίδων με 

σύμπλεγμα δραστικών συστατικών που 
διεγείρουν την ανάπτυξη των βλεφαρίδων

   •  Επιμηκύνει και χαρίζει αποδεδειγμένα   
όγκο στις βλεφαρίδες**

•    Έως και 35% μακρύτερες βλεφαρίδες 
 σε 6 μόλις εβδομάδες*
•     Μειώνει την απώλεια βλεφαρίδων και χαρίζει 

μέγιστη πυκνότητα

03 Lash Booster
•   Μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν από την 

εφαρμογή της mascara
•    Έντονο αποτέλεσμα και εντυπωσιακός όγκος
•    Οι λεπτές ίνες στη λευκή υφή του Lash Booster 

κάνουν τις βλεφαρίδες να φαίνονται πιο μακριές 
και πυκνές

Eye Make-up Remover
•  Ντεμακιγιάζ Ματιών με υγρό 2 φάσεων: τα 

συστατικά ενυδάτωσης και τα ελαιώδη συστατικά 
ντεμακιγιάζ αναμιγνύονται πριν τη χρήση

•    Αφαιρεί εύκολα και χωρίς να αφήνει κατάλοιπα το 
αδιάβροχο make-up

•    Δεν αφήνει ίχνη λιπαρότητας
•  Με περιποιητικά συστατικά που φροντίζουν την 

ευαίσθητη, ξηρή περιοχή των ματιών
•   Ανακινήστε πριν από τη χρήση



 11121-101 Bright Liquid   

 11121-102 Dark Liquid

4 x 0,5 g       
01 | 11150-1  Night Rock
02 | 11150-3  Velvet Vintage
03 | 11150-8  Secret Dawn
04 | 11150-10  Delighted Nude
05 | 11150-12 Sublime Marine
Ελλάδα: € 38,99 
Κύπρος: € 37,99 

  11120-2 Velvet Violet

  11120-3 Moonlight Silver

  11120-6 Satin Brown

  11120-7 Gorgeous Grey

Ελλάδα: € 12,99 
Κύπρος: € 12,99 

0,37 g   

Ελλάδα: € 14,99 
Κύπρος: € 14,99 

1,1 ml    

Ελλάδα: € 14,99 
Κύπρος: € 13,99 

6 ml     

               11199-1 Deep Black

Artistic Quattro Eyeshadow 
 Τετραπλή παλέτα με σκιές ματιών  
•  Σκιές ματιών σε ποικιλία αποχρώσεων 
•  Σατινέ υφή και χρωματικά παιχνιδίσματα εξασφαλίζουν έντονη 

λάμψη 
•    Επαναστατική σύνθεση με απαλή και μεταξένια υφή
•    Σύνθεση Wet &  Dry: Χρησιμοποιούνται στεγνές ή υγρές. 

Εφαρμόστε με το πινέλο ή το δάχτυλο
•  Deluxe συσκευασία με διπλό απλικατέρ και καθρεφτάκι

Συγκριτικές Λιανικές Τιμές με Ομοειδή Προϊόντα της Αγοράς

Εντυπωσιακό βλέμμα
με παιχνιδιάρικο συνδυασμό 
χρωμάτων σε εντυπωσιακή συσκευασία

Full Colour Superliner
•   Ιδιαίτερα εύχρηστο υγρό Eyeliner 
 για εκφραστικά μάτια
•    Έντονο χρωματικό αποτέλεσμα, μακράς διάρκειας 
•  Αποτέλεσμα που διαρκεί έως και 12 ώρες
•    Λεπτή μύτη από πίλημα για εφαρμογή ακριβείας με 

μία κίνηση 
•    Εφαρμόστε σε καθαρή επιδερμίδα 

Perfect Browstyler
•   Gel που χαρίζει στιλ και χρώμα  
•    Φυσικό αποτέλεσμα, μακράς διάρκειας
•    Βάφει μόνο τα φρύδια, όχι την επιδερμίδα

Metallic Eyeliner
•   Μοναδικά απαλή υφή 
•    Ασφαλές, αδιάβροχο και με μεγάλη διάρκεια
•    Με αποσπώμενη ξύστρα και ενσωματωμένο 

σφουγγαράκι που εξασφαλίζει ομοιόμορφο και 
φυσικό αποτέλεσμα

TOP
SELLER!



30 ml    
1 | 11116-1 Porcelain
2 | 11116-2 Light Beige
3 | 11116-3 Beige
4 | 11116-4 Dark Beige
5 | 11116-5 Beige Noisette
6 | 11116-6 Hazelnut
Ελλάδα: € 32,99 
(€ 109,97 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 31,99 
(€ 106,63 ανά 100 ml)

8,5 g        
11117-101 Porcelain
11117-102 Light Beige
11117-103 Beige
11117-104 Dark Beige
11117-105 Beige Noisette
11117-106 Hazelnut
Ελλάδα: € 32,99 
(€ 388,12 ανά 100 g) 

Κύπρος: € 31,99 
(€ 376,35 ανά 100 g)

11115 | 30 ml        
Ελλάδα: € 27,99 
(€ 93,30 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 26,99 
(€ 89,97 ανά 100 ml)

11108 | 2,2 g        
Ελλάδα: € 18,99 
Κύπρος: € 18,99 

11118 | 3,6 g        
Ελλάδα: € 19,99 
Κύπρος: € 19,99 

            11109-101  | 2,5 ml Porcelain

            11109-102 | 2,5 ml Ginger

Ελλάδα: € 24,99 
Κύπρος: € 23,99 

Radiant Skin Primer
•    Διορθώνει ανομοιομορφίες, 

επιμηκύνει τη διάρκεια του make-
up, μειώνει το μέγεθος των πόρων

•    Βιολογικές χρωστικές ουσίες με 
βάση το διαμάντι για περισσότερη 
λάμψη

•  Υφή με ροδακινί απόχρωση που 
χαρίζει φρεσκάδα 

•    Ιδανικό ως βάση για make-up

Eye & Lipbase
Primer για Μάτια και Χείλη
•   Λειαίνει και δίνει φυσική 

όψη στην επιδερμίδα
•      Εξασφαλίζει μεγαλύτερη 

διάρκεια της σκιάς ματιών 
και  του κραγιόν

•    Ιδανικό ως βάση για σκιές 
ματιών και κραγιόν

Fast Wrinkle-Filler
•   Γεμίζει ρυτίδες, 

ανομοιομορφίες και μικρές 
ουλές της επιδερμίδας

•    Σύνθεση που εξασφαλίζει 
ομοιόμορφο αποτέλεσμα 
μακράς διάρκειας  

•   Απλώστε το πριν εφαρμόσετε 
το make-up και αφήστε το να 
στεγνώσει για λίγο 

Bright Highlighter
•  Μαγικό: Ιριδίζοντα στοιχεία 

“εξαφανίζουν” τα σημάδια της 
κούρασης

•   Περιέχει πολύτιμα συστατικά όπως 
έλαια αμάραντου, Bisabolol, έλαια 
μυρτιάς Αυστραλίας και Optisol™

•   Απλώστε κάτω από τα μάτια και στο 
τόξο των χειλιών

Ζήστε την εμπειρία 
της τελειότητας 
          στο 
   make-up

01 Perfect Wear  
Foundation
•   Μεταξένια υφή που χαρίζει μεσαία 

κάλυψη, που προσαρμόζεται αρμονικά 
στον τόνο της επιδερμίδας

•    Για αψεγάδιαστη, λαμπερή επιδερμίδα 
και βελτίωση της όψης της

•    Ενεργό σύμπλεγμα πεπτιδίων για 
περισσότερη λάμψη και φωτεινότητα

•    Ελεγμένος δείκτης αντηλιακής 
προστασίας SPF 30

02 Perfect Smooth  
Compact Foundation
•   Κρεμώδες make-up σε μορφή compact που 

χαρίζει μεσαία κάλυψη. Καθιστά απλή και 
γρήγορη την εφαρμογή, ιδανικό για χρήση 
καθ‘ οδόν

•    Καλύπτει ανομοιομορφίες, για τέλεια όψη 
της επιδερμίδας  

•    Ελεγμένος δείκτης αντηλιακής προστασίας 
SPF 30
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11113-1 | 11,8 g   Rose/Pink     
11113-2 | 11,1 g   Coral/Brown     
Ελλάδα: € 27,99 
(€ 237,20 ανά 100 g)
(€ 252,16 ανά 100 g) 

Κύπρος: € 26,99 
(€ 228,73 ανά 100 g) 
(€ 243,15 ανά 100 g)

11114 | 11 g        
Ελλάδα: € 27,99 
(€ 254,45 ανά 100 g) 

Κύπρος: € 26,99 
(€ 245,36 ανά 100 g)

11111 | 12 g        
Ελλάδα: € 32,99 
(€ 274,92 ανά 100 g) 

Κύπρος: € 31,99 
(€ 266,58 ανά 100 g)

11112 | 10 g        
Ελλάδα: € 29,99 
(€ 299,90 ανά 100 g) 

Κύπρος: € 28,99 
(€ 289,90 ανά 100 g)

11110 | 10 g        
Ελλάδα: € 32,99 
(€ 329,90 ανά 100 g) 

Κύπρος: € 31,99 
(€ 319,90 ανά 100 g)

01 Perfect Powder Blush
•   Ρουζ με μεταξένια υφή για 

ομοιόμορφο χρωματικό 
αποτέλεσμα και λάμψη

•    Οι αρμονικά συνδυασμένες ματ 
αποχρώσεις χαρίζουν φρεσκάδα 
στην επιδερμίδα και τονίζουν τα 
ζυγωματικά

•    Με δύο αποχρώσεις, που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
μεμονωμένα ή συνδυαστικά για 
υπέροχους χρωματικούς 
συνδυασμούς

02 Sun Dream  
Bronzer
•  Λεπτή, απαλή σύνθεση. Μπορείτε 

να το εφαρμόσετε ομοιόμορφα σε 
όλο το πρόσωπο ή τοπικά στα 
ζυγωματικά 

•  Ιδανικός συνδυασμός δύο 
αποχρώσεων για ομοιόμορφο 
αποτέλεσμα και φυσική φρεσκάδα

•    Για καλοκαιρινό bronze χρώμα 
στην επιδερμίδα σας όλο τον 
χρόνο   

03 Hollywood  
Powder Multicolour
Το Πολύχρωμο Μυστικό
•   Ιδανική για καθημερινή χρήση και 

για κάθε  τόνο επιδερμίδας
•   Το κίτρινο χαρίζει δροσερή και 

λαμπερή εμφάνιση
•    Το φυσικό μπεζ χρώμα εξισορροπεί 

τις διχρωμίες 
•    Το πράσινο χρώμα καλύπτει 

κοκκινίλες, ευρυαγγείες ή στίγματα 
της επιδερμίδας

•   Σταθεροποιεί το make-up και 
χαρίζει στην επιδερμίδα 
απαλότητα, ομοιομορφία και 
λάμψη 

04 Hollywood  
Powder Duocolour
Τo Δίχρωμο Μυστικό
•   Το κίτρινο προσφέρει ιδιαίτερη 

φρεσκάδα το πρωί, διαγράφει σκιές 
και ανομοιομορφίες και φροντίζει 
για μια λαμπερή όψη της 
επιδερμίδας 

•    Το λιλά προσφέρει φρέσκια και 
αναζωογονημένη όψη το βράδυ  
– αντανακλά το φως, χαρίζοντας 
λάμψη στις θαμπές επιδερμίδες

•    Σταθεροποιεί το make-up και 
χαρίζει στην επιδερμίδα 
απαλότητα, ομοιομορφία και 
λάμψη 

05 Velvet Touch 
Micro Powder
• Άριστης ποιότητας 
πολυλειτουργική πούδρα

•   Η απαλή και λεπτή 
σύνθεσή της με 
μικροΐνες χαρίζει ένα 
μεταξένιο, διάφανο και 
ομοιόμορφο 
αποτέλεσμα 

•   Μειώνει τη γυαλάδα και 
εξισορροπεί τον τόνο 
της επιδερμίδας 
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TOP
SELLER

Τέλειο αποτέλεσμα σε 
πλήθος αποχρώσεων, 

από απαλές 
μέχρι πολύ 

έντονες

155 LR DELUXE ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΠΡΟΣΩΠΟΥ



  10005-1 Absolute Black

  10005-2 Dark Brown

2,5 ml   
Ελλάδα: € 9,99 
Κύπρος: € 9,99 

01 | 10420-1  Mint ’n’ Pine Green
02 | 10420-3  Sky ’n’ Water
03 | 10420-4  Rose ’n’ Grey
04 | 10420-6  Taupe ’n’ Bronze 
05 | 10420-7  Cashmere ’n’ Copper
06 | 10420-8  Mauve ’n’ Plum
07 | 10420-9  Gold ’n’ Bronze
08 | 10420-10  Vintage Rose ’n’ Grape

2 x 1,25 g   
Ελλάδα: € 10,99 
Κύπρος: € 10,99 

  10006-1 Cashmere Creme 

  10006-2 Cashmere Brown

10004   
2 x 4,6 g
Ελλάδα: € 10,99 
Κύπρος: € 10,99 

4,9 g & 1,3 g   
Ελλάδα: € 10,99 
Κύπρος: € 10,99 
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Υγρό Eyeliner
•  Έντονο και καλυπτικό χρωματικό 

αποτέλεσμα
•   Δημιουργεί ακριβείς και ομοιόμορφες 

γραμμές
•   Στεγνώνει εύκολα και έχει αποτέλεσμα 

μακράς διάρκειας
•   Ανακινήστε πριν από τη χρήση

Σκιά Ματιών
•   Διπλή δύναμη χρωμάτων για 

μοναδικό βλέμμα   
•    Λαμπερά χρώματα  
•    Πούδρινη, απαλή σύνθεση με 

ιριδίζοντα στοιχεία που 
αντανακλούν στο φως 

•  Με φυσικά ορυκτά μέταλλα 
(minerals) και Phycocorail®

•    Χωρίς τάλκη

Μολύβι Ματιών  
για Λάμψη
•  2 άκρες κατάλληλες για πρωινό και 

βραδινό μακιγιάζ
•   Απαλό ροζ για την ημέρα
•   Λαμπερό λευκό για το βράδυ
•   Μεγαλώνει οπτικά τα μάτια
•   Περάστε το μολύβι ακριβώς κάτω 

από το τόξο των φρυδιών για να 
φωτίσετε τα μάτια

Διπλό Μολύβι Φρυδιών
•  Τονίζει τα φρύδια με φυσικό τρόπο
•   Λεπτή μύτη: Για διαμόρφωση του σχήματος
•   Χοντρή μύτη: Για γέμισμα
Συμβουλή: Ιδανικό και ως σκιά ματιών!



10 ml     
Ελλάδα: € 12,99 
(€ 129,90 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 12,99 
(€ 129,90 ανά 100 ml)

11 ml      
Ελλάδα: € 12,99 
(€ 118,09 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 12,99 
(€ 118,09 ανά 100 ml)

7 ml   
Ελλάδα: € 12,99  (€ 185,57 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 12,99  (€ 185,57 ανά 100 ml)

  10001-101 Soft Snow

  10001- 2 Dark Coal

  10001-104 Cold Blue

  10001-105 Soft Ashes

  10001- 6 Olive Green

  10001-107 Dark Hazel

1,1 g   
Ελλάδα: € 7,99 
Κύπρος: € 7,99 

10002-1 Absolute Black

10002-4 Dark Brown

10002-5 Night Blue

10386 Absolute Black 10266 Absolute Black

01 Volume & Curl  
Mascara 
•   Χαρίζει εκπληκτικό όγκο
•   Ζωντανεύει και κάνει τις βλεφαρίδες 

πιο πυκνές
•   Ενδείκνυται για ευαίσθητα μάτια και 

χρήστες φακών επαφής

02 Extreme  
Volume Mascara
•   Χαρίζει έντονες βλεφαρίδες με 

αισθησιακό, πλούσιο όγκο
•   Συνδυασμός επιλεγμένων συστατικών 

που διατηρεί τις βλεφαρίδες απαλές και 
ευλύγιστες και τις κάνει να φαίνονται 
πιο πυκνές

•  Κωνικό βουρτσάκι, ιδανικό για μακιγιάζ 
που κάνει τα μάτια σας να φαίνονται 
μεγαλύτερα

•   Περάστε τη mascara στις βλεφαρίδες 
στη γωνία του ματιού και στην κάτω 
γραμμή των βλεφαρίδων  
χρησιμοποιώντας τη μύτη από το 
βουρτσάκι

03 Length & Definition 
Αδιάβροχη Mascara
•  Τονίζει τέλεια τις βλεφαρίδες χαρίζοντας 

επιπλέον μήκος
•  Πλούσιος όγκος για εντυπωσιακά 

αποτελέσματα
•  Αδιάβροχη, μακράς διάρκειας σύνθεση

Μολύβι Ματιών
•  Για έντονο αποτέλεσμα
•   Εύκολη εφαρμογή
•   Μακράς διάρκειας
•   Ιδανικό για να τονίσετε τη γραμμή των 

ματιών



01 | 10229-101 
Light 
02 | 10229-102 
Medium / Dark   
Ελλάδα: € 16,99 
(€ 56,63 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 15,99 
(€ 53,30 ανά 100 ml)

30 ml    

10060-1 Light Sand
10060-2 Medium Sand
10060-3 Light Caramel 
10060-4 Medium Caramel
10060-5 Dark Sand
10060-6 Dark Caramel

30 ml    
Ελλάδα: € 16,99  Κύπρος: € 15,99
(€ 56,63 ανά 100 ml)  (€ 53,30 ανά 100 ml)

30 ml   
Ελλάδα: € 16,99  Κύπρος: € 15,99 
(€ 56,64 ανά 100 ml)  (€ 53,30 ανά 100 ml)

10062-1 Sun Shine
10062-2 Light Beige
10062-3 Dark Beige
10062-4 Soft Moss

2,5 g   
Ελλάδα: € 8,99 
Κύπρος: € 8,99 

10061-207 Light Sand
10061-202 Medium Sand
10061-203 Light Caramel 
10061-204 Medium Caramel
10061-205 Dark Sand
10061-206 Dark Caramel

BB Cream με Χρώμα
Η ιδανική κρέμα με χρώμα για τέλεια 
αποτελέσματα
•   Όλη η καθημερινή περιποίηση τώρα σε ένα 

μόνο προϊόν
 1. Χαρίζει πλούσια ενυδάτωση
 2. Καλύπτει τις ατέλειες της επιδερμίδας
 3. Για φυσικό look
 4. Προσφέρει ματ αποτέλεσμα
 5.  Προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία με 

SPF 15
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Cream Make-up
•  Απαλό, κρεμώδες make-up με υψηλή κάλυψη
•   Μακράς διάρκειας ματ όψη της επιδερμίδας έως 

και 12 ώρες
•   Αυξάνει την υγρασία της επιδερμίδας
•   Ιριδίζοντα μικροστοιχεία εξομαλύνουν την 

επιφάνεια της επιδερμίδας

Oilfree Make-up
•   Απαλό, κρεμώδες make-up με μεσαία κάλυψη 
•    Μακράς διάρκειας: Λεπτά μικροσωματίδια 

φροντίζουν ώστε να διατηρείται ματ η όψη της 
επιδερμίδας για πολλή ώρα 

•      Ενυδατικό: Με σύμπλεγμα NMF για διατήρηση του 
επιπέδου υγρασίας της επιδερμίδας

•   Ιριδίζοντα μικροστοιχεία εξομαλύνουν 
τις ανομοιομορφίες

Concealer Stick
•  Sun Shine: καλύπτει τους μαύρους κύκλους
•   Soft Moss: καλύπτει τις κοκκινίλες
•   Τέλεια κάλυψη
•   Για φυσικό look
•   Με έλαια αβοκάντο
•   Με ενυδατική Aloe Vera



150 ml    
10377   
Ελλάδα: € 7,99 
(€ 5,33 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 7,99 
(€ 5,33 ανά 100 ml)

9 g   
Ελλάδα: € 14,99 
Κύπρος: € 14,99 
10440-1 Sand
10440-2 Caramel
10440-3 Apricot

18 g    
10068   
Ελλάδα: € 16,99 (€ 94,39 ανά 100 g) 

Κύπρος: € 15,99 (€ 88,83 ανά 100 g)

15 g    
10064   
Ελλάδα: € 16,99 
(€ 113,27 ανά 100 g) 

Κύπρος: € 15,99 
(€ 106,60 ανά 100 g)

4 g      
Ελλάδα: € 12,99 
Κύπρος: € 12,99 
10441-1 Warm Peach 
10441-2 Cold Berry 
10441-4 Warm Berry 
10441-5 Cold Apricot

159 LR COLOURS ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Πούδρα σε Σκόνη
•   Απαλή υφή για φυσικό look
•    Τέλεια κάλυψη για όμορφη και λεία 

επιδερμίδα    
•  Διάφανη σύνθεση, ενδείκνυται για 

κάθε απόχρωση make-up
•    Με φυσικά ορυκτά μέταλλα 

(minerals).

Blush
•    Απαλή, μεταξένια σύνθεση για φυσική 

λάμψη
•    Με φυσικά ορυκτά μέταλλα  (minerals) 

και Phycocorail®
•    Με μικροσωματίδια που 

χαρίζουν ματ όψη στην επιδερμίδα
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Αφρός Καθαρισμού 
Η πλούσια σύνθεση του αφρού 
καθαρίζει την επιδερμίδα με 
ήπιο τρόπο και απομακρύνει το 
make-up.

Compact Πούδρα
•   Ματ όψη – ιδανική για καθ‘ οδόν
•     Απαλή, μεταξένια σύνθεση, που 

χαρίζει λάμψη στην επιδερμίδα και 
της επιτρέπει να αναπνέει

•   Με φυσικά ορυκτά μέταλλα 
(minerals) και Phycocorail®

Bronzing Pearls
• Ρουζ σε μορφή πέρλας
•   Χαρίζει καλοκαιρινό look όλο τον 

χρόνο
•   Ενδείκνυται για να τονίσετε τα 

ζυγωματικά και το ντεκολτέ



 01|  10431-101 Warm Rose
 02|  10431-102 Magic Mauve 
 03|  10431-103 Juicy Rose 
 04|  10431-104 Orange Toffee
 05|  10431-205 Midnight Plum 
 06|  10431-107 Hot Chili
 07|  10431-108 Brown Rose

Ελλάδα: € 10,99 
Κύπρος: € 10,99 

  01| 10032-1 Warm Rose

  02| 10032-2 Magic Mauve

  03| 10032-103 Juicy Rose

  04| 10032-4 Orange Toffee

  05| 10032-5 Midnight Plum

  06| 10032-7 Hot Chili

  07| 10032-8 Brown Rose

1,16 g   
Ελλάδα: € 5,99 
Κύπρος: € 5,99 

01 | 10031-1 Crystal Caramel
02 | 10031-2 Crystal Rose
03 | 10031-3 Crystal Peach
04 | 10031-4 Crystal Mauve
05 | 10031-5 Crystal Plum
06 | 10031-6 Crystal Berry
1,6 g   
Ελλάδα: € 8,99 
Κύπρος: € 8,99 

10433    
Ελλάδα: € 10,99 
Κύπρος: € 10,99 

01 | 10029-201  
  Smoothy Rose
02 | 10029-202  
  Smoothy Pink
03 | 10029-203  
  Smoothy Red

10 ml      
Ελλάδα: € 7,99 
(€ 79,90 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 7,99 
(€ 79,90 ανά 100 ml)

Lipliner Μολύβι για τα 
Χείλη
•  Ιδανικό για το περίγραμμα και τη 

διόρθωση του μακιγιάζ στα χείλη
•   Σε χρωματική αρμονία με τα κραγιόν 

LR COLOURS

Lipstick Care Balm 
Περιποιητικό Κραγιόν 
•   Απαλή περιποίηση για ξηρά και ευαίσθητα χείλη
 •   Προστατεύει και περιποείται τα χείλη χάρη  

στο βούτυρο Cupuaçu και τη βιταμίνη E
•    Για φυσικό και περιποιημένο look

Συγκριτικές Λιανικές Τιμές με Ομοειδή Προϊόντα της Αγοράς
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Lipgloss
Χαρίζει στα χείλη λάμψη και τα 
περιποιείται χάρη στη βιταμίνη Ε 
και το εκχύλισμα δενδρολίβανου

Κραγιόν Glossy
•  Κραγιόν ή Gloss; Θέλω και τα δύο!
•   Ο τέλειος συνδυασμός  κραγιόν και Lipgloss
•   Για μέγιστη λάμψη στα χείλη
•   Μακράς διάρκειας και ενυδατικό
•   Με αποπλανητική φρουτώδη γεύση

Κραγιόν
•   Χρώμα και λάμψη που 

σαγηνεύουν
•    Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων: 

από σαγηνευτικό κόκκινο και 
παραμυθένιο ροζ έως φυσικές 
καφέ αποχρώσεις

•    Περιποείται τα χείλη χάρη στη 
βιταμίνη E



10405 | 5,5 ml        
Ελλάδα: € 7,99 · Κύπρος: € 7,99 

10404 | 5,5 ml        
Ελλάδα: € 6,99 · Κύπρος: € 6,99 

10403 | 5,5 ml        
Ελλάδα: € 6,99 · Κύπρος: € 6,99 

10402 | 5,5 ml        
Ελλάδα: € 7,99 · Κύπρος: € 7,99 

10401 | 5,5 ml        
Ελλάδα: € 7,99 · Κύπρος: € 7,99 

5,5 ml   
Ελλάδα: € 6,99 
Κύπρος: € 6,99 

01 | 10400-1  Marshmallow White
02 | 10400-2  Frosty Vanilla
03 | 10400-3  Ballerina Rose
04 | 10400-4  Sandy Beige
05 | 10400-5  Toffee Cream
06 | 10400-6  Latte Macchiato
07 | 10400-7  Happy Coral
08 | 10400-8  Pink Flamenco
09 | 10400-9  Foxy Fuchsia
10 | 10400-10  Red Kiss
11 | 10400-11  Black Cherry
12 | 10400-12  Lady Lilac
13 | 10400-13  Brown Truffle
14 | 10400-14  Smoky Grey

4526   
Ελλάδα: € 3,99 
Κύπρος: € 3,99 

823   
Ελλάδα: € 3,99 
Κύπρος: € 3,99 

100 ml   
10094   
Ελλάδα: € 9,99 
Κύπρος: € 8,99 

100 ml   
10095   
Ελλάδα: € 6,99 
Κύπρος: € 6,99 

15 ml    
10303   
Ελλάδα: € 12,99 
(€ 86,60 ανά 100 ml) 

Κύπρος: € 12,99 
(€ 86,60 ανά 100 ml)

01 Billionnails
  Βερνίκι εντατικής περιποίησης για τα 
νύχια
•   Σύμπλεγμα βιταμινών E, C & F 
•  Οι πρωτεΐνες και το ασβέστιο 

υποστηρίζουν την ανάπτυξη των νυχιών, 
προσφέρουν περιποίηση, δυναμώνουν τα 
νύχια και αποτρέπουν το σπάσιμο

02 Base Coat
•   Λειαίνει την επιφάνεια των νυχιών, 

προετοιμάζοντάς τα ιδανικά για την εφαρμογή 
του βερνικιού

•   Προστατεύει τα νύχια από το κιτρίνισμα
•    Για μακράς διάρκειας αποτέλεσμα 

03 Top Coat
•   Για λαμπερό και μακράς διάρκειας 

αποτέλεσμα   
•    Προστατεύει το βερνίκι νυχιών από το 

ξεφλούδισμα και το σπάσιμο 

04 Nail Hardener
  •  Δυναμώνει τα λεπτά, αδύναμα νύχια που 

σπάνε εύκολα
•   ”Σφραγίζει” το νύχι με ένα προστατευτικό 

φιλμ 
•    Ιδανικό ως βάση

05 Nail Therapy
•    Ιδανικό για λεπτά, αδύναμα νύχια που 

σπάνε εύκολα 
•    Η βιταμίνη  E και το εκχύλισμα μπαμπού 

βελτιώνουν την ελαστικότητα και την 
ανθεκτικότητα των νυχιών

•     Η κερατίνη αναδομεί τα νύχια 
και συμβάλλει στην υγιή τους ανάπτυξη

Βερνίκι True Colour 
•   Τέλεια κάλυψη και λάμψη 
•  Έντονα χρώματα,  

μεγάλη διάρκεια
•   Επαγγελματικό πινέλο,  

που προσαρμόζεται ιδανικά στο  
σχήμα των νυχιών για εφαρμογή  
ακριβείας με ένα πέρασμα

Επαγγελματική Λίμα
•  Για φυσικά και τεχνητά νύχια
•   Λίμα με φύλλα από κόκκους 

άμμου για επαγγελματικό 
μανικιούρ 

Λίμα για Γυάλισμα με 4 
Πλευρές
•  Για νύχια με φυσική λάμψη 
•   Λειαίνει και γυαλίζει την 

επιφάνεια των  
νυχιών
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Ξεβαφή Βερνικιού  
Νυχιών σε Κουτί
•   Απομακρύνει απλά και γρήγορα το βερνίκι
•   Με φυσικό έλαιο από κουκούτσι βερίκοκου 

για ενυδατική δράση
•   Χωρίς ασετόν

Ξεβαφή Βερνικιού 
Νυχιών
•  Με φυσικό έλαιο από κουκούτσι 

βερίκοκου για ενυδατική δράση
•   Για να ξαναγεμίσετε την Ξεβαφή 

Βερνικιού σε Κουτί
•   Χωρίς ασετόν

Ορός για Χέρια &  Νύχια
•   Για απαλά χέρια και δυνατά νύχια
•   Με κουκούτσι σταφυλιού, αβοκάντο, 

έλαιο jojoba και βιταμίνη Ε
•   Απαλή και φυσική περιποίηση για την 

ευαίσθητη επιδερμίδα



lrgkf.com

Μάθετε περισσότερα για τα βοηθητικά μας προγράμματα 
και ανακαλύψτε πώς μπορείτε να βοηθήσετε κι εσείς στη 
διεύθυνση:

Λογαριασμός για δωρεές  IBAN: DE30 4008 0040 0621 3431 00
    BIC: DRES DE FF 400

ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ 
ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ!

Προσφέρουμε ευκαιρίες σε μη 
προνομιούχα παιδιά. 



Ένα μοναδικό 
ελιξήριο
που εκπληρώνει τις 
5 επιθυμίες 
ομορφιάς!
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LR Health & Beauty Systems ΜΕΠΕ
14452 Μεταμόρφωση Αττικής

Η LR Health & Beauty Systems επιφυλάσσεται για αλλαγές των προϊόντων που γίνονται 
με σκοπό τις τεχνικές και ποιοτικές αναβαθμίσεις, όπως και για λάθος κατανοήσεις 

εξαιτίας τυπογραφικών λαθών.

O/H LR Συνεργάτης σας

Κοιμηθείτε καλά!
Κάθε νύχτα.


